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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2558 ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมอ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2558 ฉบับนี้  ได้รับความเห็นชอบให้น าไปใช้โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
   ลงชื่อ                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
    
                                      (นายณรงค์  เขื่อนค าแสน)  
                                           ผู้ให้ความเห็นชอบ  
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลพื นฐานสถานศึกษา 
 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533  ที่ประชุมคณะกรรมการสภาต าบลโป่งงามได้มีมติให้จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลขึ้น  โดยมอบหมายให้ นายแก้ว เครือปัญญาก านันต าบลโป่งงาม นายค า 
กันทะวังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
เป็นผู้ด าเนินการ  จากนั้นคณะผู้ด าเนินการจึงได้ประสานงานขอใช้พ้ืนที่เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ าปลา เป็นสถาน
ที่ตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุญาตจากพระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะต าบลโป่งงาม  และพระราชรัตนากรเจ้า
คณะจังหวัดเชียงราย ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ าปลา จ านวน 25 ไร่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน 
            ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2536  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”  เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
2  ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ าสันติสุข  หมู่ที่ 4  ต าบลโป่งงามเป็นห้องเรียน
ชั่วคราว  จากนั้นจึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข และ  ค  โดยท าพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ในวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2536  มีนายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมใน
ฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4  เป็นประธาน 

 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อ
จาก “โรงเรียนถ้ าปลาวิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม”   เนื่องจากชุมชนต้องการใช้ชื่อเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์แก่วัดถ้ าปลาที่อนุญาตให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน   และต่อมาได้มีค าสั่งของกรมสามัญ
ศึกษาที่ 468/2540  สั่ง  ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2540  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอีกหนึ่งระดับ  
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขท่ี 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง 
ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ”  เมื่อปีการศึกษา  2552  ,ผ่านการประเมินเป็น
โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันเมื่อ พ.ศ. 2555 , ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบระบบ
ดูแลการช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 2  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยปูแกง ต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงามซึ่งมีวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสู่  เวียงผืน
แผ่นดินธรรม  เวียงเกษตรกรรมพอเพียง  เวียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพ่ือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”มีจ านวน  
12 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรในเขตบริการ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 บ้านถ้ า 431 438 869 269 
2 บ้านดง 321 372 693 167 
3 บ้านถ้ าปลา 404 481 885 289 
4 บ้านถ้ าสันติสุข 758 762 1,502 140 
5 บ้านห้วยปูแกง 674 590 1,264 116 
6 บ้านสันกอสา 235 255 490 156 
7 บ้านสันเกล็ดทอง 360 372 732 201 
8 บ้านโป่งเหนือ 324 358 682 204 
9 บ้านโป่ง 453 457 910 210 
10 บ้านผาฮ้ี (อาข่า) 277 239 516 104 
11 บ้านผาฮ้ี (ลาหู่) 72 92 164 30 
12 บ้านถ้ าพัฒนา 395 434 829 260 

รวม 4,704 4,850 9,554 2,146 
 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  มีเขตบริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  3  
ต าบล  ได้แก่  ต าบลโป่งงาม  ต าบลโป่งผา  และต าบลห้วยไคร้ 
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนในเขตบริการ 
ที ่ โรงเรียน ต าบล หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม  
2 โรงเรียนบ้านถ้ าปลา โป่งงาม  
3 โรงเรียนบ้านถ้ า โป่งงาม  
4 โรงเรียนบ้านถ้ า ต.ช.ด. โป่งงาม  
5 โรงเรียนบ้านผาฮ้ี โป่งงาม  
6 โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา  
7 โรงเรียนบ้านน้ าจ า โป่งผา  
8 โรงเรียนบ้านสันยาว - สันลิดไม ้ ห้วยไคร้  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้  

 
ประชาชนในเขตบริการมีหลากหลายทางชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่  คนไทยพื้นเมือง ไทยลื้อ และ ไทยใหญ ่
 2.  กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูงได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลัวะ 
 3.  กลุ่มคนเชื้อสายจีนได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ 
 4.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมืองได้แก่ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  
 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/วุฒิ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่ง เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า

ตรี 
รวม 

1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ  1   1 
รองผู้อ านวยการ  1   1 

2 สายงานการสอน คร ู  5 13  18 
ครูผู้ช่วย   2  1 
พนักงานราชการ   3  3 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้     1 1 
ช่างสี   1  1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    1 1 

รวม  7 20 2 29 
 
 
ตารางท่ี 4แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/ระดับ 

ที ่ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่ง ไม่มี คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 
1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ     1 1 
รองผู้อ านวยการ    1  1 

2 สายงาน คร ู  6 8 4  18 
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การสอน ครูผู้ช่วย 2     2 
พนักงานราชการ 3     3 

3 
 

สายงาน 
สนับสนุน 
 

ช่างไม้  1     1 
ช่างสี 1     1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1     1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1     1 

รวม 8 6 8 5 1 29 
 
 
ตารางท่ี 5แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามสายงาน/เพศ 

ที ่ ชื่อสายงาน           ชื่อต าแหน่ง ชาย หญิง รวม                                    
1 
 

สายบริหาร 
 

ผู้อ านวยการ 1  1 
รองผู้อ านวยการ 1  1 

2 สายงานการสอน คร ู 3 15 18 
ครูผู้ช่วย 2  2 
พนักงานราชการ 2 1 3 

3 
 

สายงานสนับสนุน 
 

ช่างไม้  1  1 
ช่างสี 1  1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1 1 

รวม 11 18 29 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั น /เพศ  

ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่  1 2 29 43 72 
มัธยมศึกษาปีที่  2 3 50 33 83 
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 27 40 67 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 7 106 116 222 
มัธยมศึกษาปีที่  4 2 15 9 24 
มัธยมศึกษาปีที่  5 2 10 20 30 
มัธยมศกึษาปีที่  6 2 13 20 33 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 38 49 87 

รวมทั งสิ น 13 144 165 309 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 
 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุข) 
 
ค าขวัญ  
 เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ าใจงาน 
 
เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ 
 
อัตลักษณ์ 
 คนดี มีน้ าใจ 
 
วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2559 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสูงสุด  และเป็นคนดี  มีน้ าใจ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
 
พันธกิจ  
 พัฒนา  ยกระดับ  และจัดการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต  เป็นบุคคลที่มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  
ผู้อื่น  และสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 2.  ผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 3.  ครูผู้สอนทุกคน  สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความส าคัญ
กับพ้ืนฐานและศักยภาพของผู้เรียน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 4.  โรงเรียนสามารถปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  “รู้ศักยภาพเขา  รู้ศักยภาพเรา  เท่าทัน  
และแข่งขันได”้ 
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บทบาทหน้าที่ 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  
ด้านวิชาการ 
      1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชนและ ท้องถิ่น 
      2. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
      3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบ 
  
ด้านงบประมาณ 
      1. จดัตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ 
      2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้
จากทรัพย์สินของ สถานศึกษาทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
      1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
      2. ด าเนินการและก ากับติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการของสถานศึกษา 
      3. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
      4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
      5. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 
 
ภารกิจ 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
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ผู้เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตลอดจนมีการบริหารแผนงานและงบประมาณให้บรรลุพันธกิจของ
สถานศึกษาและสนับสนุน  อ านวยความสะดวกให้กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  จัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยแบ่งออกเป็น  6 งาน  ดังนี้ 

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ. 
2. งานวิชาการ 
3. งานกิจการนักเรียน 
4. งานบุคคล 
5. งานอ านวยการ 
6. งานบริหารงานทั่วไป 
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ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

งำนแผนงำน 
และประกันคุณภำพ 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 

- งำนวำงแผนงำนวิชำกำร 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
- งำนพัฒนำและส่งเสริม 
   วชิำกำรและกำรเรียนร่วม 
- งำนพัฒนำและส่งเสริม 
  กำรคดิ วิเครำะห์ และกำร  
   วิจยัเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
- งำนส่งเสริมกำรใช้ 
  นวตักรรมและเทคโนโลย ี
  เพื่อกำรเรียนรู ้
- งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
  ด้ำนวชิำกำร 
- งำนวัดผลและประเมินผล 
  กำรเรียนและงำนทะเบียน 
   นักเรียน 
- งำนแนะแนวกำรศึกษำและ 
   กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- งำนประเมินผลกำร  
  ด ำเนนิงำนงำนวิชำกำร 

 

- งำนวำงแผนพัฒนำ

โรงเรียน 

- งำนจัดองค์กร             

- งำนจัดระบบเทคโนโลยี

และสำรสนเทศ 

- งำนระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยใน 

- งำนค ำนวณต้นทุนผลผลติ 

- งำนควบคุมภำยใน 

- งำนคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- งำนประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนงำนแผนงำน

และประกันคุณภำพ 
 

-  งำนวำงแผนงำนกิจกำร 
   นักเรียน 
-  งำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม   
   จริยธรรม 
-  งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลอื 
   นักเรียน 
-  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
- งำนส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
  ด้ำนศิลปะ ดนตร ีนำฏศิลป์  
   และกีฬำ 
- งำนป้องกันอบำยมขุ  
   ยำเสพติด  กำรทะเลำะวิวำท  
   เพศ และสร้ำงควำมปลอดภัย 
   ในโรงเรียน  
- งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
   งำนกิจกำรนักเรียน 
 

- งำนบริหำรอำคำรสถำนที่และ 
  สภำพแวดล้อม 
- งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
  และสวัสดิกำร 
- งำนสื่อสำร โสตทัศนูปกรณ ์ 
  กำรประชำสัมพันธ์และ 
  เผยแพร่เกียรติประวัติของ 
  โรงเรียน 
- งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
- งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
  งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

- งำนธุรกำร 
- งำนกำรเงิน 
- งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- กำรประเมินผลกำร  
  ด ำเนนิงำนงำนอ ำนวยกำร 

 

- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนพัฒนำบุคคล 
- งำนสวัสดิกำร เสริมสร้ำง 
   ขวัญและก ำลังใจ 
- งำนทะเบียนและสถิติ 
- งำนประเมินผลกำร 
  ด ำเนนิงำนงำนบุคคล 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศกึษำ 

คณะกรรมกำรผู้ปกครองเครือข่ำย 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

งำนวชิำกำร 
 

งำนกิจกำรนักเรยีน 
 

องค์กำรบริหำรงำนนักเรียน 

งำนบคุคล 
 

งำนอ ำนวยกำร 
 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
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ตอนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555-2558 

 
 ในช่วงของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2555-2558  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  
ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้จ านวน  6  กลยุทธ์  18 โครงการ  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ  
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  
   
 ซึ่งในทั้ง  6  กลยุทธ์นี้  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้ก าหนดไว้  และแปลงสู่กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพ  ความต้องการ  และบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  กล่าวคือ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย  
พันธกิจ 
 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และ
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วย
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยมองค์การ 
 องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค       
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ   
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 6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมี
ความปลอดภัยและม่ันคง 
ผลผลิต 
 ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

  1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

  2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  

  3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

  4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  

  5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  6)  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 กลยุทธ์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด   
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       
             
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      
             
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน        การ
พัฒนาเต็มตามศกัยภาพ          
             
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ           
             
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา        
             
 กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

  
จุดเน้นการด าเนินงาน 



11 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไป       
        1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข       
        1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3            
         1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และ     
ด้านการใช้เหตุผล          
         1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
         1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ                                         
                           1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย           
       1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม          
ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้    
              1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
        1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
        1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน 
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย    
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs)          
        1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
        1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   
ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน         
        1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
              1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ    
        1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
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  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development     
   2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
   2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
   2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา       
   2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้           
         2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  (Incentives and Rewarding 
System)    
                           2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ             
             
             
   2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน 
เต็มศักยภาพ            
   2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่าง
มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม     
        2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)   
   2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ           
   2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนา
การศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม       
   2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ       
          
  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)   
        3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทาง      การ
เรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ       
เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง    
                             3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผล             
การด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม  
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    3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล    อย่าง
เข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม       
    3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมิน
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัด     การเรียนรู้
เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ       
  3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)      
       3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง
กับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน       
    3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ    
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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ตอนที่ 4 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม  ได้ประมาณการรับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจากแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ  เพ่ือให้โรงเรียนใช้วงเงิน
งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2558  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ประมาณการรายรับ 

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
 

ตารางที่ 7  แสดงประมาณการรายรับตามจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ชั น 
จ านวน
นักเรียน 

*เงินค่าใช้จ่าย
รายหัว 

*ค่ากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวนเงิน 

มัธยมศึกษาปีที่  1 93 325,500 81,840 407,340 
มัธยมศึกษาปีที่  2 74 259,000 65,120 324,120 
มัธยมศึกษาปีที่  3 86 301,000 75,680 376,680 
มัธยมศึกษาปีที่  4 34 129,200 32,300 161,500 
มัธยมศึกษาปีที่  5 31 117,800 29,450 147,250 
มัธยมศึกษาปีที่  6 36 136,800 34,200 171,000 

รวม 354 1,269,300 318,590 1,587,890 
*เงินค่าใช้จ่ายรายหัว ม.ต้น 3,500 บาท/ปี , ม.ปลาย 3,800 บาท/ป ี
*ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 880 บาท/ป ี, ม.ปลาย 950 บาทปี 
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2.  เงินบ ารุงการศึกษา/รายได้อื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับ   
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. *เงินบ ารุงการศึกษา 212,400  
2. เงินรายได้ อื่น ๆ 36,710  

รวม 249,110  
*เงินบ ารุงการศึกษา 600 บาท/เทอม 
 
3.  เงินบริจาคที่คาดว่าจะได้รับ  จ านวน  -  บาท 
    
  รวมประมาณการรายรับทั งสิ น 1,837,000 บาท    
 
 
ประมาณการรายจ่าย 
 
ตารางที่ 8  แสดงประมาณการรายจ่ายตามจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบบริหารทั่วไป (35%) 
1.1 ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 
1.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมฯ 
1.7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ 

(642,950) 
125,250 
192,050 
50,100 
65,130 
55,110 
55,110 

100,200 

 

2 งบส าหรับกันไว้ฉุกเฉิน(5%) 91,850  
3 งบพัฒนาตามกลยุทธ์ (60%) 

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด 
                  การศึกษา 
โครงการที่ 4  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
                 จัดการความรู้ 
โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
โครงการที่ 6  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
โครงการที่ 7  โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
โครงการที่ 8  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โครงการที่ 9  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
                 เสริมสร้างความปลอดภัย 
โครงการที่ 10  โครงการส่งเสริมความสามารถและสุนทรียภาพ 

(1,102,200) 
150,000 

5,000 
30,000 

 
150,180 

 
200,000 

5,000 
65,000 
70,000 
45,000 

 
70,000 
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                   นักเรียน 
โครงการที่ 11  โครงการคนดีศรี ถ.ป.ว. 
โครงการที่ 12  โครงการมุ่งสู่โรงเรียนในฝัน 
โครงการที่ 13  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการที่ 14  โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน 
โครงการที่ 15  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 

         เศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการที่ 16  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
โครงการที่ 17  โครงการพัฒนาทักษะตามนโยบายปฏิรูป 

         การศึกษา และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม 
         อาเซียน 

โครงการที่ 18  โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 

 
60,000 

145,000 
10,000 

175,000 
5,000 

 
50,000 

109,820 
 
 

85,000 
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ตอนที่  5 
รายละเอียด งาน/โครงการ  ปีงบประมาณ 2558 

 ในปีงบประมาณ  2558  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมได้ก าหนดโครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   
จ านวน  18  โครงการ  ดังนี้ 

 

 

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อาคารสถานที่ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.11 ตบช.1,3  ม.13 ตบช.1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมณเฑียร  มามาตร์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช.6.1, 10, 12 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ที่เสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทุกๆ ด้าน ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และโรงเรียนควรส่ งเสริม
การประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นมี  ดังนั้น
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบ สวยงาม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน และ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษต่างๆ ให้มีสภาพที่เหมาะสม 
 2. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

3. เป้าหมาย 
 1.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษต่างๆ ทุกแห่ง มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้บริการ 
ในระดับดมีาก 
 2. บริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงามถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในระดับดี
มาก 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีมาก 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- มณเฑียร   

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 
 

กิจกรรม ได้แก่ 
1. ปรับปรุงพื้นท่ีสภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้/ ตลอดปี 58 
2. ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ
ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ /
ตลอดปี 58 
  3. รณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด 
สิ่งแวดล้อม  / ตลอดปี 58 

 
70,000 

 
50,000 

 
 
 

30,000 

 
1. มณเฑียร 
 
2. มณเฑียร 
 
 
3. วีรพงศ์ 
4. มณเฑียร 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง
(CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- 1. มณเฑียร 
2. มณเฑียร 
3. กรรมการฯ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- มณเฑียร   

5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  150,000  บาท 
รายการ งบประมาณ/บาท 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     150,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ปรับปรุงพื้นท่ี
สภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ 

- - - 70,000 - 

2. ปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องพิเศษห้องสมุด
และห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม
สาระ  

- - - 50,000 - 

3. รณรงค์ดูแลรักษาความ
สะอาด สิ่งแวดล้อม 

- - - 30,000 - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1. คุณภาพของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ
ต่างๆ 

ระดับดีมาก - ส ารวจเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

- แบบส ารวจ 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

2. คุณภาพของสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

ระดับดมีาก - ส ารวจเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

- แบบส ารวจ 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ครบถ้วน
ตามกลุ่มสาระ 

ระดับดีมาก -ส ารวจ - แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 90  - สอบถาม - แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง 
 2. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน 
 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบพอเพียง 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 

ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
     (นายมณเฑียร  มามาตร์)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนงานและประกันคุณภาพ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.12 ตบช.1-6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรรณี มามาตร์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช.8 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 6 มาตรา 47-51 ก าหนดให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาพในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
3. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 4. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง  มีความเข้าใจเชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติ 
กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพในระดับดีมาก 

2.โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมศ./สพฐ. ในระดับดีมาก   
ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติโครงการ / พ.ค.
58 

--- 
พรรณี 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

กิจกรรม ได้แก่  
1.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 
1,500 

 
 

พรรณี 
 

 

5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท 
รายการ งบประมาณ/บาท 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     5,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 

1,000 
 

1,000 
 

1,500 

 
พรรณี 

3. ขั้นติดตาม 
ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   
(CheckActio
n) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

 
--- 

พรรณี 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- 
พรรณี 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

1.การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

- - - 1,500 - 

2.การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 

- - - 1,000 - 

3.การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- - - 1,000 - 

4.การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 

- - - 1,500 - 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 
ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.ประสิทธิภาพของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ระดับดีมาก ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมิน 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ  90 - สอบถาม - แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อโรงเรียน 
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8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  
ความมีเหตุผล  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณตามบริบทของโรงเรียน 
                               และชุมชน 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   เกดิองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียน 
คุณธรรม  เป็นตัวอย่างกับบุคลากรในการด าเนินโครงการที่เพียงพอ ซื่อสัตย์ ไม่ฟุ่มเฟ้ือ 
   
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
      (นางพรรณี มามาตร์)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บริหารงานทั่วไป 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.8ตบช.1-6 , ม.9ตบช.1-3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวติรวดี งามทรง 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ม.8ตบช.1-6 , ม.9ตบช.1-3 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหาก
ผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อ
คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวทางในการพัฒนานั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง โครงสร้างการ
บริหาร การมีภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด

การศึกษา 

3. เป้าหมาย 
1. การบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารทุกงาน มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ตาม

บทบาทหน้าที่ในระดับดีมาก 

4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ติรวดี 
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ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การปรับปรุงโครงสร้างและมอบหมาย 
   ภารกิจงานบุคลากร 
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. การประชุมผู้ปกครอง 
5. การประชุมครูและบุคลากร 
6. การนิเทศและประเมินการปฏิบัติงาน 

 
2,500 

 
5,000 
5,000 
5,000 
10,000 
2,500 

ผู้บริหาร 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
  (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- ติรวดี 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- ติรวดี 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     30,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
และมอบหมายภารกิจงาน
บุคลากร 

- - - 2,500 - 

2. การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- - - 5,000 - 

3. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - - 5,000 - 

4. การประชุมผู้ปกครอง - - - 5,000 - 
5. การประชุมครูและ
บุคลากร 

- 10,000 - - - 

6. การนิเทศและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

- - - 2,500 - 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ/
เอกสาร 

1. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ดีมาก -การตรวจสอบ -แบบประเมิน 
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ 

ร้อยละ  80 -การตรวจสอบ -แบบประเมิน 

3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

ดีมาก -การส ารวจ -แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่มีความ 
พึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ  90 -การสอบถาม -แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการพัฒนาการระบบบริหารในโรงเรียน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ  
     (นางสาวติรวดี  งามทรง)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 4  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
     ความรู้ 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3ตบช.1,4 , ม.7ตบช.2,4 , ม.11 ตบช.3 ,  
ม.13 ตบช.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรานิชฐ์ ตาวงค์ศรี 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 6.2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างได้น าประโยชน์ของสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนให้มากที่สุด และสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาก็ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถท าประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนได้อย่างดี
เยี่ยม  โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา เพ่ือจะให้ครูในโรงเรียนได้มีความรู้และน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาไปใช้ในการจัดเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือรวบรวมสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระในระดับดีมาก 
2. งานตามโครงสร้างการบริหารทุกงานมีและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีจ าเป็นด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
4. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและ 
การจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป  
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ภัทรานิชฐ ์

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 
2. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและสื่อ
ออนไลน์ 
4. อบรมครูด้านการพัฒนาสื่อ ICT 
5. การพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และปริ้นท์เตอร์ 

 
30,000 
5,000 
20,000 

 
5,180 
40,000 
50,000 

 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
ภัทรานิชฐ/์กัมพล 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

---- ภัทรานิชฐ ์

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

---- ภัทรานิชฐ ์

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  150,180  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     - 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 150,180   
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต 

- - - - 30,000 

2. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน - - - - 5,000 
3. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและสื่อออนไลน์ 

- - - - 20,000 

4. อบรมครูด้านการพัฒนาสื่อ 
ICT 

- - - 5,180 - 

5. การพัฒนาการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ 

- - - - 40,000 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และปริ้นท์เตอร์ 

- - - - 50,000 

6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

ดีมาก สังเกต แบบสังเกต 

2.  คุณภาพและความครอบคลุมของ
สารสนเทศ 

ดีมาก การส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของครูทีม่ีการจัดการความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 การส ารวจ แบบส ารวจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียน ครู นักเรียน มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  
ความมีเหตุผล  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณตามสภาพของการใช้งาน 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้ในการพัฒนาระบบสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
คุณธรรม  มีการการด าเนินโครงการที่เพียงพอ ซื่อสัตย์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
     (นางภัทรานิชฐ์ ตาวงค์ศรี)                             (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาการ/ 8 กลุ่มสาระ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.2ตบช.1, , ม.5ตบช.1-4 , ม.10ตบช.1-5 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 6.2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๔๒) 

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย        
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้นหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้  หากสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย  เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่นแล้ว  ก็จะท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
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3. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อย่างละ 3 รายการขึ้นไป 
4. โรงเรียนมีการนิเทศการใช้และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 

 
4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- พัชราภรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
4. การนิเทศชั้นเรียน 
5. การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและ 
บูรณาการ 
7. การวิจัยชั้นเรียน 

 
1,000 
80,000 
30,000 

 
1,000 
60,000 
30,000 

 
2,000 

 
พัชราภรณ์  
คณะครู 
คณะครู 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
คณะครู 

 
คณะครู 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค. 58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- พัชราภรณ์ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- พัชราภรณ์ 
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5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  200,000  บาท 
 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     200,000   
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- - - 1,000 - 

2. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ - - - 80,000 - 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

- - 15,000 15,000 - 

4. การนิเทศชั้นเรียน - - - 1,000 - 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. การพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - 10,000 50,000 - 

6. การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานและบูรณาการ 

- - - 30,000 - 

7. การวิจัยชั้นเรียน - - - 2,000 - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ดี สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 การส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 รายการข้ึนไป 

ร้อยละ 100 การส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 การส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ความทันสมัย  เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น  ท าให้
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับการวางแผนการ 
                                ด าเนินการ 
ความมีเหตุผล  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณตามบริบทของโรงเรียน 
                               และชุมชน 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สมารถน าไปปรับใช้ได้ 
คุณธรรม  มีการด าเนินโครงการที่เพียงพอ ซื่อสัตย์ ไม่ฟุ่มเฟือย 
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ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ.......................... ................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
         (นางพรรณี  มามาตร์)                                 (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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       โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานบุคคล 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.8 ตบช.1-6  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวติรวดี  งามทรง 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 7 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งหาก
ผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อ
คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
3. เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับดีมาก 
2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อยละ 

80 ขึ้นไป 
3. ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาในระดับดีมาก 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาในระดับดีมาก 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ติรวดี 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การเข้าประชุม อบรม สัมมนา 
2. การศึกษาแนวทางการบริหารที่มี 
   ประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
 3.การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 

5,000 ผู้บริหาร 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- ติรวดี 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- ติรวดี 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     5,000  
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การเข้าประชุม อบรม 
สัมมนา 

- - 5,000 - - 

2. การศึกษาแนวทางการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพด้วย
ตนเอง 

- - - - - 

3.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 

- - - - - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดีมาก สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  

ร้อยละ 80 การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีมาก การสังเกต,สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ดีมาก การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ............. .............................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
    (นางสาวติรวดี  งามทรง)        (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
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                       โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครู 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานบุคคล 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.7 ตบช.1-9 , ม.13 ตบช.1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวติรวดี  งามทรง 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 6 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหากครูได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพแล้ว  ย่อมท าให้ครูนั้นสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของผู้เรียนและการศึกษาโดยรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. เป้าหมาย 
1. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
2. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
3. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ติรวดี 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การประชุม อบรม สัมมนาโดยสถานศึกษา
เครือข่ายการศึกษา และต้นสังกัด 
2. การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
3. การพัฒนาตนเองโดยเครือข่ายออนไลน์ 
4. การศึกษาดูงาน 

 
25,000 
5,000 
5,000 
30,000 

ติรวดี 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- ติรวดี 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- ติรวดี 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  65,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     65,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -   
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประชุม อบรม สัมมนา
โดยสถานศึกษาเครือข่าย
การศึกษา และต้นสังกัด 

- - 20,000 5,000 - 

2. การจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง 

- - - 5,000 - 

3. การพัฒนาตนเองโดย
เครือข่ายออนไลน์ 

- - - 5,000 - 

4. การศึกษาดูงาน - - 30,000 - - 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
ร้อยละของครูที่ปรับบทบาทในการ
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ 90 การสังเกต, 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูที่เอาใจใส่ ในการจัดการ
เรียนรู้เต็มเวลา และเต็มความสามารถ 

ร้อยละ 90 การสังเกต, 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครทูีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 การสังเกต, 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอาใจใส่ ในการจัดการเรียนรู้เต็มเวลา 
และเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และครูได้รับ 
                               ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการพัฒนาคุณภาพครู สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถานศึกษา 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
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ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
     (นางสาวติรวดี  งามทรง)        (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานอนามัย/กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.1 ตบช.1-3,6  ม.11 ตบช.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมณเฑียร  มามาตร์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 1.1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 หากเด็กไทยมีสุขภาพอนามัยและสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ก็จะส่งผลให้มีสมาธิใน
การศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนที่ดี และมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด แต่ในสภาพปัจจุ บันเด็กไทยไม่ค่อย       
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  จึงท าให้เด็กไทยเรามีสุขภาพ
ที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์ ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียน  ต้องจัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี   

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 

3. เป้าหมาย 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับดี 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการระดับมาก 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- มณเฑียร 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬาจังหวัด /พย.-ธค.
58 
2. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย /ตลอดปี 
3. อย.น้อย / ตลอดปี 
4. ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน / ตลอดปี 
5. เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ / ตลอดปี 

 
30,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
1. มณเฑียร 
 
2. วีรพงศ์ 
3. วิภานันท ์
4. วีรพงศ์ 
5. วีรพงศ์ 

 6. ตรวจสุขภาพ /ตลอดปี 
7. อนามัยโรงเรียน / ตลอดปี 
8. สุขาภิบาล / ตลอดปี 

5,000 
5,000 
5,000 

6. วิภานันท ์
7. วิภานันท ์
8. วีรพงศ์ 

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- 1. มณเฑียร 
2. มณเฑียร 
3. กรรมการฯ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- มณเฑียร 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  70,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     40,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬา
จังหวัด 

- - - 30,000 - 

2. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย  - - - 5,000 - 
3. อย.น้อย  - - - 5,000 - 
4. ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน - - - 5,000 - 
5. เผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ - - - 5,000 - 
6. ตรวจสุขภาพ  - - - 5,000 - 
7. อนามัยโรงเรียน  - - - 10,000 - 
8. สุขาภิบาล - - - 5,000  

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในระดับดี 

ร้อยละ 95 - สอบถาม  
- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 95 - ตรวจสอบ - เครื่องชั่ง วัด 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคล 

3. ร้อยละของนักเรียน ที่มีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 95 - ทดสอบ
สมรรถภาพ 

- แบบทดสอบ 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคล 

4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความ 
พึงพอใจในการด าเนินโครงการระดับ
มาก 

ร้อยละ 90 - สอบถาม - แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีความสุขในการด ารงชีวิต ส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน  
จึงท าให้มีผลการเรียนดีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นนักเรียน/นักกีฬาที่ดี
ของโรงเรียนปลอดจากอบายมุขและสารเสพติด 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
  
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ  
    (นายมณเฑียร  มามาตร์)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
                เสริมสร้างความปลอดภัย 

 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.1 ตบช.3-5 , ม.11 ตบช.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณรงค์  ดารารัตน์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 1.1 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
ด้านวัฒนธรรม ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว ท าให้นักเรียนหันไปเข้ากลุ่มเสี่ยง และประพฤติตนไป
ในทางที่ไม่พึงประสงค์  อีกทั้งยาเสพติดได้ขยายไปยังกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา มอมเมาโน้มน้าวให้เยาวชน
มั่วสุมและประพฤติตนไปในทางท่ีผิด  รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงท าให้โรงเรียนได้
จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนใจในการเล่นกีฬา  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย และความสามัคคี โดยการแข่งขันกีฬาเป็นทีม  เสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักเคารพกฎ
กติกาการแข่งขัน และกฎจราจร อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หลุดพ้นจากมหันตภัยสารเสพติดและ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนจัดสามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
นักเรียนร้อยละ 95 มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และสิ่งมอมเมา

ต่างๆ 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ณรงค์   

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเสริมสร้างความปลอดภัย 
2. การสุ่มตรวจสารเสพติด 

 
10,000 

 
15,000 

 
มณเฑียร,วีระพงศ์ 
 
มณเฑียร 

 3. การอบรมวินัยจราจร 
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
5. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
6. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา 

2,500 
2,500 
10,000 
5,000 

ณรงค์ 
ณรงค์ 
มณเฑียร 
วีรพงศ์ 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

---- ณรงค์ 
 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

---- ณรงค์ 
 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  45,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     35,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การดูแลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร้างความปลอดภัย 

- - 5,000 5,000 - 

2. การสุ่มตรวจสารเสพติด - 5,000 5,000 5,000 - 
3. การอบรมวินัยจราจร - - - 2,500 - 
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต 

- - - 2,500 - 

5. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

- - - 10,000 - 

6. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา - - - 5,000 - 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละของนักเรียน ที่ปลอดจาก
ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
 
 

ร้อยละ  95 
 

 

-  ตรวจสอบ 
-  การคัดกรอง 

-  แบบบันทึกงานวินัย 
 - แบบบันทึกการคัด
กรองของครูที่ปรึกษา 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
2. ร้อยละของนักเรียน ที่ปลอดจาก
ปัญหาทางเพศ การพนัน เกม 

ร้อยละ  95 
 

 

-  ตรวจสอบ 
-  การคัดกรอง 

-  แบบบันทึกงานวินัย 
 - แบบบันทึกการคัด
กรองของครูที่ปรึกษา 

3. ร้อยละของนักเรียน ที่ปลอดจาก
ปัญหาทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ  

ร้อยละ  95 -  ตรวจสอบ 
-  การคัดกรอง 

-  แบบบันทึกงานวินัย 
 - แบบบันทึกการคัด
กรองของครูที่ปรึกษา 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีนักเรียนที่มีคุณภาพห่างไกลจากสิ่งเสพติด  สามารถขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนได้อย่าง 

ปลอดภัย นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  น าไปสู่การยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในส่งเสริม ป้องกัน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชุมชน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
    (นายณรงค์  ดารารัตน์)                                   (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 10 โครงการส่งเสริมความสามารถและสุนทรียภาพนักเรียน 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระศิลปะ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.1 ตบช.4,6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปริญญา  จันทะคุณ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 1.2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาให้มนุษย์มีความเจริญทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ดังนั้น
นอกจากโรงเรียนจะจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มี
สุนทรียภาพและได้แสดงความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความถนัดและความชื่นชอบได้พัฒนาตนเอง และแสดงออกให้เต็มตามศักยภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
กีฬา และนันทนาการ 

 

3. เป้าหมาย 
 1.  นักเรียนร้อยละ 95 มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ในระดับดีขึ้นไป 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ปริญญา 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ 
2. กิจกรรมการแสดงดนตรี 
3. กิจกรรมวันส าคัญและการแสดงผลงาน 

 
10,000. 
10,000. 
50,000. 

 
วิภานันท์ 
ปริญญา 
วิภานันท์,ปริญญา 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

----- ปริญญา 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

---- ปริญญา 

5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  70,000  บาท 
รายการ งบประมาณ/บาท 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     60,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ 

- - - 10,000 - 

2. กิจกรรมการแสดงดนตรี - - - 10,000 - 
3. กิจกรรมวันส าคัญและการ
แสดงผลงาน 

- - - 50,000 - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ  95 
 

-  ทดสอบ 
-  สังเกต 

-  แบบบันทึกคะแนน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความ
ซาบซึ้งเห็นคุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 

ร้อยละ  95 
 

 

-  ทดสอบ 
-  สังเกต 

-  แบบบันทึกคะแนน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1.  ร้อยละของนักเรียนมีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

90 สังเกต แบบสังเกต 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่ซาบซึ้งเห็น
คุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์  กีฬา นันทนาการ  

90 ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์  กีฬา นันทนาการ สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  มีความซาบซึ้ง มีสุนทรียภาพ 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   นักเรียนมีทักษะในดนตรี และนาฏศิลป์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างในชุมชน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
   (นายปริญญา  จันทะคุณ)                                 (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 11 โครงการคนดีศรี ถ.ป.ว. 
 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.1 ตบช.5 , ม.1 ตบช.1-4 , ม.14 ตบช.1-2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปริศนา  แสนป้อ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 2, 9 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน คนดี มีน้ าใจ ให้แก่นักเรียน และนอกจากนี้
หลักสูตรยังได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ ที่เน้นการเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  
ซึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมในการ
พัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม ระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ปริศนา 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษา 
วิชาทหาร/ตลอดปี 58 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
/ตลอดปี 58 
3. กิจกรรมมารยาทไทย/ตลอดปี 58 
4. กิจกรรมเยาวชนจิตสาธารณะ/ตลอดปี 58 
5. กิจกรรมยกย่องคนดี มีน้ าใจ/ตลอดปี 58 
6. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร/พฤษภาคม 58 
7. กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา/ตลอดปี 58 
8. กิจกรรมเยาวชนร่วมพัฒนาท้องถิ่น/   
ตลอดปี 58 
9. กิจกรรมองค์การบริหารงานนักเรียน/
ตลอดปี 58 

 
10,000 
 
2,500 
 
2,500 
5,000 
5,000 
12,000 
5,000 
5,000 
 
8,000 

 
สิริวัชญา, ธนบดี 
 
อรอนงค์ 
 
พัชราภรณ์ 
มณเฑียร 
ปริศนา 
กนกวรรณ 
ปริศนา 
ณรงค์ 
 
ปริศนา 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- ปริศนา 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- ปริศนา 

 

5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  60,000  บาท 
รายการ งบประมาณ/บาท 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     40,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
นักศึกษาวิชาทหาร 

- - - 10,000 - 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - 2,500 - 

3. กิจกรรมมารยาทไทย - - - 2,500 - 
4. กิจกรรมเยาวชนจิต
สาธารณะ 

- - - 5,000 - 

5. กิจกรรมยกย่องคนดี มี
น้ าใจ 

- - - 5,000 - 

6. กิจกรรมค่ายพุทธบุตร - 5,000 7,000 - - 
7. กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา - - - 5,000 - 
8. กิจกรรมเยาวชนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

- - - 5,000  

9. กิจกรรมองค์การ
บริหารงานนักเรียน 

- - - 8,000 - 

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีประเมิน เครื่องมือ/
เอกสาร 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ร้อยละ  90 ส ารวจ - แบบส ารวจ 
- ใบลงลายมือชื่อ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดี 
นักเรียนที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 

ร้อยละ  90 สังเกต แบบสังเกต 

3. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ร้อยละ  90 สังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  90 สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละนักเรียนด าเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ร้อยละ  70 สังเกต แบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. ปัญหาในชุมชนสังคมลดลง 
 3.  นักเรียนประพฤติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง และเป็นคนดีของสังคม 
 4.  นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนนักเรียน บุคคลทั่วไป 
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8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้ ทักษะ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ที่ทันต่อการ 
                               เปลี่ยนแปลงของสังคม 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
  
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
       (นางปริศนา  แสนป้อ)                                 (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 12 โครงการมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3 ตบช.1-4, ม.4 ตบช.2-4, ม.6 ตบช.1-3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช.4.1 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2558 

1. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณมาตรฐาน

การศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบ
การพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลใน
ระดับสากลดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลในปี 2558ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

3. เป้าหมาย 
1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดีขึ้นไป 
2.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภู มิใจ

ระดับดีข้ึนไป 
3.  นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ระดับดีขึ้นไป 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตัง้คณะท างานและเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

 ลลนา 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
3. กิจกรรมพัฒนา ICT 

 
10,000 
 
10,000 
 
55,000 

 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
- ครูติรวดี 
 
- ครูภัทรานิชษ์ 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง
(CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- ลลนา 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการส่งงาน
แผนงานฯ / 21-31 มี.ค.59 

--- ลลนา 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  145,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     70,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 75,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 

- - - 10,000 - 

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- - 10,000 - - 

3. กิจกรรมพัฒนา ICT - - - - 55,000 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบระดับดี 

ร้อยละ 75 สังเกต แบบสังเกต 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจระดับดี 

ร้อยละ 75 สังเกต แบบสังเกต 

ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ระดับดี 

ร้อยละ 75 สังเกต แบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2559 

 

8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการพัฒนาการระบบบริหารในโรงเรียน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 

 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
   (นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์)                          (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
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   โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.10ตบช.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปริศนา  แสนป้อ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 4.1, 12 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือด าเนินการตาม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดให้ปีการศึกษา 2557 
และปีการศึกษา 2558  เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน  และเพ่ือจัดงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 1. มีการด าเนินงานตามข้ันตอนวิธีการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกรายการ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปได้รับการแก้ไขและพัฒนา 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ปริศนา 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่ 
1.การเยี่ยมบ้านนักเรียน/พ.ค. พ.ย. 58 
2. การคัดกรองนักเรียน/มิ.ย. 58 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา/ตลอดปี 
4. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/พ.ค.  
พ.ย. 58 
5. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน/ตลอดปี 
6. การส่งต่อ/ตลอดปี 
7. การสรุปข้อมูล 

 
 

2,500 
3,500 

 
 

2,500 
 

1,500 

 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
วรรณา 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

 ปริศนา 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

 ปริศนา   

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     10,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การเยี่ยมบ้านนักเรียน - - - - - 
2. การคัดกรองนักเรียน - - - 2,500 - 
3. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน 

- 2,500 - 1,000 - 

4. การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

- - - - - 

5. การพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียน 

- - - 2,500 - 

6. การส่งต่อ - - - - - 
7. การสรุปข้อมูล - - - 1,500 - 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละของคณะครูมีการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนวิธีการของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนครบทุกรายการ 
 

ร้อยละ  90 -รายงานผลการ 
 ด าเนินงานระบบ
ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- แบบประเมินมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

2.  ร้อยละของนักเรียนได้รับการแก้ไข
และพัฒนา 

ร้อยละ  80 - สังเกต - แบบสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ 
                                สถานศึกษาและชุมชน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
  
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
       (นางปริศนา  แสนป้อ)                                 (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
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   โครงการที่ 14  โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ/ 8 กลุ่มสาระ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3 ตบช.1-4 , ม.4 ตบช.1-4 , ม.5 ตบช.1-4 , 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชราภรณ์ อ่ิมอมรพงศ์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการทดสอบความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2557  พบว่า 
นักเรียน ยังมีผลคะแนนจากการทดสอบอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ในบางรายวิชา และจากการวิเคราะห์ สาเหตุ 
พบว่า นักเรียนเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไป
ตอบค าถามหรือท าแบบทดสอบได้หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะท าให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดต่ าลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในโรงเรียนโดยร่วมกันในการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- พัชราภรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์  8  
กลุ่มสาระ 

 
20,000 

 

 
ครูประจ าวิชา 

 
 2. กิจกรรมซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระหลัก 

3. กิจกรรมติวเข้ม 5 กลุ่มสาระหลัก 
4. กิจกรรมชุมนุม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
6. กิจกรรมทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน 
7. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

5,000 
5,000 
20,000 
5,000 
5,000 

 
15,000 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าวิชา 

ครูประจ าชุมนุม 
ครูประจ าวิชา 
ครูภาษาไทย 

 
วิชาการ 

3. ขั้นตดิตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

 พัชราภรณ์ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

 พัชราภรณ์ 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  175,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     100,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 75,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบคุลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่ม
สาระ 

- - - 10,000 10,000 

2. กิจกรรมซ่อมเสริม 5 กลุ่ม
สาระหลัก 

- - - 5,000 - 

3. กิจกรรมติวเข้ม 5 กลุ่ม
สาระหลัก 

- - - 5,000 - 

4. กิจกรรมชุมนุม - - - 20,000 - 
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - - - 5,000 - 
6. กิจกรรมทดสอบการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียน 

- - - 5,000 - 

7. กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

- - 10,000 5,000 - 

 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์ 

วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมนิ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ  50 ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ  80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ  80 ทดสอบ แบบทดสอบ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
นักเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรต้องการ 
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8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้ต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ที่สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิของนักเรียน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
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                            โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
                                            เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.2 ตบช.1-4 , ม.14 ตบช.1-2 , ม.15 ตบช.1-2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกนกวรรณ  มโนสร้อย 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนแนวคิด
พ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ ค านึงถึงความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงและยั่งยืน โรงเรียน
วัดถ้ าปลาวิทยาคมได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้ดี มีคุณภาพ
สามารถพ่ึงตนเองได ้มีคุณธรรมก ากับความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินชีวิต 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันระดับดี
ขึ้นไป 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- กนกวรรณ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. การบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
3. กิจกรรมโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน 
4. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
5. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
กนกวรรณ 
กนกวรรณ 
กนกวรรณ 
กนกวรรณ,ณรงค์ 
สิริวัชญา 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- กนกวรรณ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- กนกวรรณ 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     5,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การบูรณาการการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 

- - - 1,000 - 

2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - - - 1,000 - 
3. กิจกรรมโรงเรียนนี้มีรัก
ปลูกผักแบ่งปัน 

- - - 1,000 - 

4. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - - - 1,000 - 
5. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - 1,000 - 
 

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับดี 

ร้อยละ  80 
 
 

 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันระดับดี 
 

ร้อยละ  80 
 

- สังเกต 
- ส ารวจ 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1.สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท 
       2. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้ ทักษะ ตามหลักทฤษฎีของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
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ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
   (นางกนกวรรณ  มโนสร้อย)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 16  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ/ 8 กลุ่มสาระ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.7 ตบช.1-9 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็น
คนดี  มีปัญญา มีความสุขและมีจิตส านึกที่ดีต่อความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จตามหลักสูตร
นั้น  ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคและกลวิธีการสอนโดยการน าสื่อเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และเอาใจใส่ต่อบทเรียน อีกท้ังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการ
สร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมไทย 
และให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 1. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับดีขึ้นไป 

2. ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ครูร้อยละ 80 สามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียนระดับดีข้ึน

ไป 
4. ครูร้อยละ 90 ใช้การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียนระดับดีขึ้นไป 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- ลลนา 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
3. กิจกรรมวินัยเชิงบวก 
4. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 

 
1,000 

47,000. 
1,000 
1,000 

 
ครูที่ปรึกษา 

ปริญญา 
ครูที่ปรึกษา 

ลลนา 
3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

- ลลนา 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

- ลลนา 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  50,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     50,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน - - - 1,000 - 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

- - - 47,000 - 

3. กิจกรรมวินัยเชิงบวก - - - 1,000 - 
4. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน - - - 1,000 - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ/
เอกสาร 

1. ร้อยละของครูมีจัดการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับดี 

ร้อยละ  80 สังเกตการสอน 
แบบสังเกต 
การสอน 

2. ร้อยละของครูทุกคนมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ  80 ส ารวจ แบบส ารวจ 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ เกณฑ์ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ/
เอกสาร 

3. ร้อยละของครูสามารถวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้น
พัฒนาการผู้เรียนระดับดี 

ร้อยละ  80 ตรวจสอบ แบบประเมิน 

4. ร้อยละของครูใช้การพัฒนาวินัยเชิง
บวกในห้องเรียนระดับดี 

ร้อยละ  90 สังเกต   แบบสังเกต   
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียน  และมีการพัฒนาวินัยเชิงบวก
ในห้องเรียน 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของห้องเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
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ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
      (นางพรรณี  มามาตร์)                                  (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
   โครงการที่ 17  โครงการพัฒนาทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและ 
                                              พร้อมรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.3 ตบช.1-4 , ม.4ตบช.2-4 , ม.6ตบช.1-3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพัชราภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 4.1, 11 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  โดยเน้นหลักสามประการ  ได้แก่ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม  หลักสูตรและ
เนื้อหา  พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารรถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้
อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  โดยเพ่ิ ม
บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาอีกหลายประการ  โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมได้เห็นถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 จึงมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ในสังคมและชุมชนของตนเอง
ได้  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระและได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือตอบสนองให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ส าคัญพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 6.1 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับดีขึ้นไป 
 6.2 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
 6.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการคิดขั้นสูงระดับดีขึ้นไป 
 6.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไป 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยระดับดีขึ้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6.1 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 
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 6.2 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 
 6.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป 

6.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการคิดข้ันสูงระดับดีขึ้นไป 
 6.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไป 
 6.6 นักเรียนร้อยละ 75  มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยระดับดีขึ้นไป 
 
4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- พัชราภรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    (Do) 

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 
4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 
6. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
7. กิจกรรมวันอาเซียน 

 
 
 
 

108,000 
 
 

1,820 

พัชราภรณ์ 
พัชราภรณ์ 
ปริศนา 
วรรณา 
วรรณา 
 
กัมพล 
น าชัย 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

--- พัชราภรณ์ 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

--- พัชราภรณ์ 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  109,820  บาท 
 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     - 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 109,820 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

- - - - - 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

- - - - - 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต - - - - - 
4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย - - - - - 
5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

108,000 - - - - 

6. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี 

- - - - - 

7. กิจกรรมวันอาเซียน - - - 1,820 - 
 

  
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีประเมิน เครื่องมือ/
เอกสาร 

1. ร้อยละของนักเรียนม.ต้น ที่มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ  70 สังเกต แบบสังเกต 

2.ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ที่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ระดับดี 
 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่มี
ทักษะในการคิดขั้นสูงระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่มี
ทักษะชีวิตระดับดี 

ร้อยละ  70 สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนม.ต้น ม.ปลายที่มีทักษะ
การสื่อสารระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน ม.ปลาย ที่มีทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศระดับดี 

ร้อยละ  70 ทดสอบ แบบทดสอบ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทักษะการสื่อสารเพ่ือพร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและพร้อมรับการเข้าสู่ 
                               ประชามอาเซียน 
คุณธรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ซื่อตรง สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ...................... ....................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
   (นางพัชราภรณ์   อิ่มอมรพงศ์)                            (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
  
 
 

   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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   โครงการที่ 18 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธที่ 5  เพื่อโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานวิชาการ 

สนองมาตรฐานสถานศึกษา   
ม.6 ตบช.4 , ม.13 ตบช.2 , ม.15 ตบช.1-2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 

สนองตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ตบช. 4.1, 11 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2558 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการการแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท าเป็นการให้บริการนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัย
เรียน ที่ก าลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือให้มีความรู้ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ค าแนะน า แนวทางการศึกษาต่อ ตลอดถึงการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาหรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ 
ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อตามความถนัดความสนใจ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

3. เป้าหมาย 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อได้เรียนต่อตามความถนัดความสนใจ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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4. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน  
   (Plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ / พ.ค.58 

--- นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
    (Do) 
 
 

 

กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมหนึ่งใจติวให้น้อง 

2. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา 

3. กิจกรรมวางเป้าหมายการศึกษาต่อ
และสาขาอาชีพ 

 
50,000 
5,000 

 
30,000 

 

นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
   (CheckAction) 

1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.58 
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.59 
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.59 

 นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
 

4. ขั้นรายงานผล  
    (Report) 

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.59 

 นางสิริวัชญา  จันทะคุณ 
 

 
5. ทรัพยากร งบประมาณท้ังสิ้น  85,000  บาท 

รายการ งบประมาณ/บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว     80,000 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 
งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา - 
งบประมาณจากเงินบริจาค - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการ งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมหนึ่งใจติวให้น้อง - - 50,000 - - 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 

- - - 5,000 - 

3. กิจกรรมวางเป้าหมาย
การศึกษาต่อและสาขาอาชีพ 

- - - 30,000 - 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อได้
เรียนต่อตามความถนัดความสนใจ 

80 ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไปมีความรู้ในอาชีพที่
ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

80 ส ารวจ รายงานการจัดกิจกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ได้เรียนต่อตามความถนัด ความสนใจ มีความรู้ ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ความมีเหตุผล  ใช้จ่ายเงินถูกวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าต่อการด าเนินการ และนักเรียนได้รับ 
                                ประโยชน์ร้อยละ 100 
ภูมิคุ้มกัน  มีการวางแผนใช้งบประมาณที่เพียงพอการด าเนินการ ทันต่อการใช้งาน 
ความรู้   ได้รับความรู้ในด้านวิชาการ การวางแผนต่อในอนาคต 
คุณธรรม  การท างานในอาชีพสุจริต ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบต่างๆ 

 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ       ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
    (นางสิริวัชญา  จันทะคุณ)                                (นายสุพรรณ์   จันทาพูน) 
                รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
       
    
 

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายคเณศ    พงศ์สุวรรณ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 

---------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ดังต่อไปนี้  
 

 1.  นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณ์  จันทาพูน รองผู้อ านวยการฯ รองประธาน 
 3.  นางพรรณี  มามาตร์  คร ู   กรรมการ 
 4.  นางปริศนา  แสนป้อ  คร ู   กรรมการ 
 5.  นางสาวติรวดี งามทรง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 6.  นายณรงค์  ดารารัตน์  คร ู   กรรมการ 
 7.  นายมณเฑียร  มามาตร์ คร ู   กรรมการ 
 8.  นางสาวมณฑิยา พุทธรักษา ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
         9.   นายน าชัย หอมแก่นจัน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
                (นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 


