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หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” แล๎วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให๎ใช๎ แผนพัฒนาการศึกษานี้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2565

(นายอัมพล บุญชอบ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

คานา
โรงเรียนทุํงศุลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2565
การปฏิบัติงานตามกรอบกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2562 – 2566 ของโรงเรียนภายใต๎กรอบของ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภ ายใต๎ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการพัฒ นาเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 13 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ นอกจากนี้โรงเรียนได๎มีการจัดการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกวิธีการจั ดการเรียนการสอน เพื่อนานักเรียนไปสูํศตวรรษที่ 21 โดยมี
ชุมชน บ๎าน วัด โรงเรียน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนเป็นแรงผลักดัน รวมทั้งบทบาทของชมรมศิษย์เกํา
ท.พ.ทาให๎การดาเนินงานของโรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ และมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน การบริหารงานในโรงเรียน
เป็นแบบธรรมาภิบาล ซึ่งผลลัพธ์ในปีที่ผํานมานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในระดับชั้นเรียน และระดับชาติที่สูงขึ้น
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ” หวังเป็นอยํางยิ่งวํา การรํวมมือของทุกฝุายที่มีตํอ
โรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการปี 2565 จะนาผลสัมฤทธิ์ทีดีมาให๎แกํทุก ๆ คน และหนํวยงานเจริญยิ่งขึ้นตํอไป

(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
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ที่มา : https://www.google.co.th/maps สืบค๎นเมื่อ 4 มีนาคม 2565
สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตั้งอยูํเลขที่ 217 หมูํที่ 11 ตาบลทุํงสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 038-350456 โทรสาร 038-350499
เว็บไซต์ : www.thungsukla.ac.th , อีเมลล์: tp@thungsukla.ac.th
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จรดอําวไทย และเขตอาเภอเกาะสีชัง

การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญํ มีการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น และตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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ข้อมูลด้านการบริหาร
1. ผู้อานวยการ โรงเรียน
ชื่อ นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร วิทยฐานะ ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดารงตาแหน่ง โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตั้งแตํวันที่ 11 ตุลาคม 2564
จนถึงเวลาปัจจุบัน
อีเมล์ : jansasa@gmail.com
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน
ชื่อ นายณัฐกิตต์ ไมตรี วิทยฐานะ ชานาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดารงตาแหน่ง ที่โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตั้งแตํวันที่ 19 พฤศจิกายน
2563 จนถึงเวลาปัจจุบัน
อีเมลล์ : nattakit.thungsukla@gmail.com
3. รองผู้อานวยการโรงเรียน
ชื่อ นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน วิทยฐานะ ชานาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดารงตาแหน่ง ที่โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตั้งแตํวันที่ 19 พฤศจิกายน
2563 จนถึงเวลาปัจจุบัน
อีเมลล์ : thummanit-b@hotmail.com

3
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจาตาบลทุํงสุขลา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํ เลขที่ 217 หมูํ 11
ต าบลทุํ ง สุ ข ลา อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี ค าวํ า “กรุ ง ไทยอนุ เ คราะห์ ” อยูํ ใ นอั ญ ประกาศนั้ น
หมายความวําธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได๎มอบที่ดินให๎ เดิมบริเวณที่จัดสร๎างโรงเรียนเป็นไรํมัน
สาปะหลังติดอยูํกับวัดเนินบุญญาราม ชาวบ๎านเรียกวํา “วัดต๎นมะมํวง” ได๎มกี ารประชุมหารือของพระสมุห์
คาดี นาควณฺโณ (พระครู สุกิจวิมล) เจ๎าอาวาสวัดเนินบุญญาราม วํานําจะมีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจา
ตาบลสักแหํงหนึ่ง ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบหมายให๎ นายไชยยงค์ สุธรรมพงษ์ เป็นตัวแทนปรึกษา
เรื่องการกํอสร๎างโรงเรียนกับนายธนัญชัย ปกปูอง ศึกษาธิการอาเภอศรีราชาในขณะนั้น ได๎รับความรํวมมือใน
การติดตํอกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอยํางดี คณะกรรมการผู๎กํอตั้งโรงเรียนได๎หาที่ดินเพื่อนามาจัดสร๎าง
โรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกาหนดวํา โรงเรียนที่จะสร๎างได๎นั้น ต๎องมีพื้นที่อยํางน๎อย 35 ไรํ จึ งได๎ติดตํอ
ขอซื้อที่ดินของธนาคารกรุงไทย จากัด จานวน 27 ไรํ 2 งาน แตํไมํสามารถตกลงราคาซื้อขายได๎ด๎วย
ความชํวยเหลือสนับสนุนจากทําน พลตรีศิริ ศิริโยธิน รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น กับ
นายบุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงการคลั ง ในการติ ด ตํ อซื้ อ ที่ ดิ น ดั ง กลํ า วเป็ น ผลให๎
ธนาคารกรุงไทย จากัด ได๎มอบที่ดินให๎กับคณะกรรมการผู๎กํอตั้งโรงเรียนโดยไมํคิดมูลคํา เนื่องจากที่ดิน ยังไมํ
ครบ 35 ไรํ คณะกรรมการผู๎กํอตั้งได๎ขอซื้อที่ดินจานวน 7 ไรํ 2 งาน จากคุณปูาเสงี่ยม กลัดเข็มทอง ในราคา
ถูก ตํอมาโรงเรียนได๎ ขออนุ ญาตใช๎ที่ดินบางสํว นของสถานีโ ทรคมนาคมภาคพื้นดินผํานดาวเทียมศรีราชา
การสื่อสารแหํงประเทศไทย จานวน 2 ไรํ 74 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไรํ 1 งาน 74 ตารางวา
(อ๎างถึงที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชบ.344 ตราจองเลขที่ 267 น.ส.3 เลขที่ 50)
ตํอมาเมื่อได๎ที่ดินครบ 35 ไรํ ทางกระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดวํา คณะกรรมการผู๎กํอตั้งโรงเรียน
จะต๎องมีการสร๎างอาคารชั่วคราวด๎วย ทาให๎คณะกรรมการผู๎กํอตั้งโรงเรียนซึ่งมี นายไชยยงค์ สุธรรมพงษ์ เป็น
ผู๎นาเข๎าขอเจรจาขอทุนสร๎างอาคารเรียนจาก คุณสนิท ทองวานิช ผู๎จัดการโรงงานน้าตาลทราย จากัด ได๎รับ
บริจาคเป็นปฐมฤกษ์ จานวน 100,000 บาท และได๎รับบริจาคสมทบจากคณะกรรมการผู๎กํอตั้งและประชาชน
ในละแวกใกล๎เคียง การกํอสร๎างได๎รับความกรุณาจากพระราชธรรมภาณี (กิตติวุฑโฒ ภิกขุ) จิตตภาวัน
วิทยาลัย และพระครูสุกิจวิมล เจ๎าอาวาสวัดเนินบุญญาราม ได๎นา พระภิกษุ สามเณรและประชาชนมาชํวยกัน
สร๎างจนแล๎วเสร็จ โดยไมํเสียคําแรงงาน
พิ ธี ม อบโรงเรี ย นให๎ เ ป็ น สมบั ติ ข องกรมสามั ญ ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2519 จึ ง นั บ
วัน ที่ 30 สิ งหาคม เป็ น วัน สถาปนาโรงเรี ย น ซึ่งถือปฏิบัติมาทุกปี โรงเรีย นเปิดทาการสอนเมื่อ วันที่ 17
พฤษภาคม 2519 มีนักเรียนรุํนแรก 65 คน มี นายระวี วิโนทพรรษ์ ปฏิบัติหน๎าที่แทนครูใหญํ มีครูจานวน
1 คน แตํต๎องสอนนักเรียน 2 ห๎อง นายธนัญชัย ปกปูอง ศึกษาธิการอาเภอศรีราชา ขอร๎องครูจากโรงเรียน
ประถมศึกษา มาชํวยสอน 3 ทําน คือ
1. นายธวัชชัย โสมเกษตริน
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2. นายไพโรจน์ เสริมศรี
3. คุณสุภาภรณ์ จันทร์ทร
และมีอาสาสมัครมาชํวยอีก 1 ทําน คือ นางสาวมยุรี แก๎วพิภพ
ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2519 กรมสามัญศึกษาได๎สํงครูมาทาการสอน 3 ทําน คือ
1. นางสาวกัลยา ธรรมสุวรรณ
2. นางสาวสมนึก คลํองกาไร
3. นางสาวเรืองไร เนื่องจานงค์
ปีการศึกษา 2520 กรมสามัญศึกษาสํงครูเพิ่มอีก 4 คน และจัดสรรงบประมาณเพื่อสร๎างอาคารเรียน
ชั่วคราวจานวน 4 ห๎องเรียน 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 2 ห๎องเรียน 1 หลัง และห๎องน้าห๎องส๎วมชาย อีก 1
หลัง โดยใช๎งบประมาณปี 2521
ปีการศึกษา 2521 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณหมวดคําที่ดินและสิ่ งกํอสร๎างมาเพื่อสร๎าง
อาคารเรียนถาวร 1 หลัง แบบ 106 ค ในราคา 1,000,000 บาท โดยใช๎งบประมาณปี 2522 และสํงครูมาเพิ่ม
อีก 12 คนปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณหมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎างมาเพื่อสร๎า ง
ห๎องน้าห๎องส๎วมหญิง 1 หลัง และบ๎านพักครูพร๎อมบ๎านพักภารโรงอยํางละ 1 หลัง และกรมสามัญศึกษาสํง
ครูมาเพิ่มอีก 10 คน
ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณหมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎างมาเพื่อสร๎าง
อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 650,000 บาท และอาคารหอประชุม โรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 950,000
บาท และบ๎านพัก 1 หลัง เป็นเงิน 191,000 บาท โดยใช๎งบประมาณปี 2525
ปีการศึกษา 2525 ได๎รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษามาเพื่อสร๎างอาคารเรียนแบบ 206 ค ครึ่งหลัง
เป็นเงิน 2,150,000 บาท และห๎องน้าห๎องส๎วม 1 หลัง 7 ที่นั่ง เป็นเงิน 70,000 บาท โดยใช๎งบประมาณปี
2526 และบ๎านพักครู 2 หลัง เป็นเงิน 420,000 บาท
ปีการศึกษา 2526 โรงเรีย นได๎รั บการคัดเลือกเข๎าโครงการ มพช.2 รุํน 3 ซึ่งโรงเรียนจะเป็นแหลํ ง
บริการความรู๎แกํนักเรีย น รวมทั้งประชาชนทุกคนที่อยูํในบริเวณใกล๎ เคียงกับโรงเรียน และได๎มี การกํอตั้ง
สมาคมผู๎ปกครอง-ครู และศิษย์เกํา โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2526 มี นายไชยยงค์
สุธรรมพงษ์ ได๎รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคม และดารงตาแหนํงนี้ในปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2528 สานักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา ได๎จัดสรรงบประมาณหมวดคําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎ างมาเพื่อสร๎างอาคารเรีย นแบบ 206 ค ครึ่งหลัง อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลั ง โรงฝึ กงาน 2 หลั ง
จานวน 4 หนํวย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณภายใน อาทิเชํน ถังเก็บน้า 2 ชุด บํอน้าตื้น 2 บํอ ปรับปรุงถนน
ระบบประปา และไฟฟูา เป็นจานวนเงิน 7,544,000 บาท รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบห๎องเรียนวิทยาศาสตร์
ห๎องสมุด ห๎องพยาบาล ห๎องศิลปศึกษา และโรงฝึกงาน ทั้ง 4 หนํวย เป็นเงิน 611,350 บาท ซึ่งจะนามาใช๎ตาม
โครงการ มพช.2 รุํน 3 ในปีการศึกษา 2529
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ปีการศึกษา 2530-2532 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง อายุ 14 ปี ได๎นาชื่อเสียงมาสูํโรงเรียน
ด๎วยการชนะเลิศการแขํงขันบาสเกตบอลหญิง อายุ 14 ปี ของจังหวัดชลบุรี 3 ปี ซ๎อน ซึ่งนับวําเป็นผลงานที่
นําชื่นชมยินดีทางด๎านกีฬา
ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณหมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง มาเพื่อสร๎าง
อาคารถาวร 1 หลัง แบบ 216 ล ในราคา 7,049,000 บาท โดยใช๎งบประมาณปี 2535 จานวน 3,049,000
บาท และบ๎านพักครู 1 หลัง ในราคา 417,000 บาท งบประมาณปี 2534 และห๎องน้าห๎องส๎วมแบบ 6 ที่นั่ง
ในราคา 156,000 บาท งบประมาณปี 2534
ปีการศึกษา 2546 มีการสร๎างรั้วโรงเรียนตํอจากของเดิมที่ยังไมํสมบูรณ์ จนแล๎วเสร็จในปีก ารศึกษา
2547
ปีการศึกษา 2547 มีการกํอสร๎างตํอเติมอาคารสานักงาน บริเวณใต๎อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4 )
เพื่อเป็นสานักงานผู๎อานวยการ กลุํมอานวยการ กลุํมพัฒนาบุคคล และกลุํมจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ปีการศึกษา 2550 มีการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ วงเงิน 9,367,000.00 บาท โดยความสนับสนุน
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี เริ่มกํอสร๎างเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 คาดวําจะแล๎วเสร็จในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2551
ปีการศึกษา 2551 มีการตํอเติมและปรับปรุงอาคารดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ปรับชั้นบนให๎เป็นศูนย์การเรียนชีววิทยา ศูนย์การเรียน
วิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนต๎ น ศูน ย์ก ารเรีย นฟิ สิ กส์ ศูน ย์ก ารเรีย นเคมี โดยศู น ย์
การเรียนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น และศูนย์การเรียนฟิสิกส์มีการทาสีผนัง
ขยายขนาดห๎องและปูพื้นกระเบื้องใหมํ งบประมาณทั้งสิ้น 124,610 บาท จากเงินงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน
2. ตํอเติมหลังคาโรงอาหารให๎กว๎างขวางขึ้น และเพิ่มเติมโต๏ะทานอาหารสาหรับนักเรียน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 307,000 บาท จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
3. กํอสร๎างเวทีคนกล๎า ระหวํางลานรํมราชพฤกษ์ โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน 80,000
บาท จากการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย
4. สร๎างอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนติดกับสนามฟุตบอล
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจาก
งบประมาณที่ทางกรมสามัญศึกษาได๎จัดสรรมาให๎ พร๎อมทั้งมีผู๎อุปการคุณในละแวกใกล๎เคียง ได๎มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินทอง วัสดุกํอสร๎าง ตลอดจนเสียสละแรงกายแรงใจ ชํวยพัฒนาโรงเรียนจนปรากฏแกํสายตาทําน
ในทุกวันนี้ นอกจากนี้โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎สมัครเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนดี
ใกล๎บ๎านในปีการศึกษา 2551 และได๎รับคัดเลือกให๎เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะของ
โรงเรียนในฝันจังหวัดชลบุรี
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ปีการศึกษา 2552
1. สร๎างห๎องน้าข๎างหอประชุม อ.บ.จ. ด๎วยเงินงบประมาณ จานวน 480,000 บาท
2. จัดทาโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด๎านสนามฟุตบอลและใต๎อาคาร 2
ปีการศึกษา 2553
1. ทาสีอาคารวัฒนศิษย์ วิทยเสริม และหอประชุม อบจ. 2. เทคอนกรีตทางเดินสวนสุขภาพ
3. ทาประตูเหล็กรั้วโรงเรียน 2 บาท
4. เทคอนกรีตเขื่อนกั้นน้าและขั้นบันไดสนามฟุตบอล
ปีการศึกษา 2554
1. ปูกระเบื้องบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2. ปรับปรุงซํอมแซมห๎องเรียนประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
1. ปูพื้นกระเบื้องบริเวณหน๎าห๎องน้านักเรียน
2. ปูพื้นกระเบื้องอาคารวิทยเสริม
3. ปูพื้นกระเบื้องรอบหอประชุมเกํา
4. ปูพื้นกระเบื้องห๎องเรียน 228
5. ปรับปรุงซํอมแซมกาจัดปลวกอาคารปฐมรัฐ
ปีการศึกษา 2556
1. ปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร
2. ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารวิทยาศาสตร์, ห๎องคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2557
1. ปรับปรุงระบบไฟฟูาแรงสูง
2. ปรับปรุงห๎องน้าโรงอาหาร อาคารดนตรี – อาคารเกษตร
3. ปรับปรุงห๎องอาเซียน
ปีการศึกษา 2558
1. ปรับปรุงบ๎านพักภารโรง
3. ปรับปรุงบ๎านพักครู
2. โดมอาคารเอนกประสงค์ใช๎งบประมาณจาก อบจ. 4. ปรับปรุงอาคารเกษตร
ปีการศึกษา 2559
1. ปูอมยาม
2. โรงจอดรถ
ปีการศึกษา 2560
1. ปูกระเบื้องและทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
2. ซํอมแซมหลังคาอาคารวัฒนศิษย์
3. สร๎างบํอบาบัดน้าเสียโรงอาหาร
4. ทาสีรั้วโรงเรียน
5. ปูายชื่อโรงเรียน
6. ห๎องฝึกทักษะการทางาน
7. ตํอเติมห๎องนาฎศิลป์
8. ติดตั้ง Smart TV
9. สร๎างสนามวอลเลย์บอลชายหาด 2 สนาม
10. ปรับปรุงหลังคาโรงครัวและโรงอาหาร
11. ห๎องทวิศึกษา
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ปีการศึกษา 2561
1.ทางเดินบริเวณข๎างสนามเซปักตะกร๎อ
2. ตํอเติมหลังคามีที่นั่งหน๎าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
3.เพิ่มโต๏ะรับประทานอาหารสแตนเลส
4. ตํอเติมโรงอาหาร
5.ปรับปรุงระบบและถังเก็บน้าประปา
6.ตํอเติมหลังคาและทางเดินระหวํางอาคารวัฒนศิษย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
7.ปรับปรุงตู๎น้าดื่มอาคาร ปฐมรัฐ
8.ติดตั้งตู๎ทาน้าดื่มหน๎าโรงอาหาร
9.ปรับปรุงบ๎านพักคนงาน
10.ตํอเติมกันสาดปูอมยาม
11.ปรับปรุงระบบไฟฟูาในห๎องเรียน
12.ปูพื้นทาเสาธงอาเซียนหน๎าโรงเรียน
13.ขยายโรงรถมอเตอร์ไซด์ ม.ต๎น
14.ห๎องเก็บเก๎าอี้หลังอาคารวิทยเสริม
15.ตํอเติมหลังคาอาคารปฐมรัฐ
16.ตํอเติมหลังคาชั้นหนึ่งหน๎าอาคารวัฒนศิษย์
17.เปลี่ยนราวบันไดขึ้น – ลง อาคารปฐมรัฐเป็นราวบันไดเหล็ก
18.ปรับปรุงประตูห๎องน้านักเรียนชายฝั่งหอประชุมหลวงพํอคาดีรวีนุสรณ์
19.ปรับปรุงฐานหอพระพุทธปัญญาทุํงศุขลาบพิตร
20.ปรับปรุงหอประชุมหลวงพํอคาดีตกแตํงภายในเปลี่ยนหลังคา
ปีการศึกษา 2562
1. ปรับปรุงห๎องพักและตํอเติมห๎องน้านักกีฬา 2. ขยายโรงรถฝั่งมัธยมศึกษาตอนต๎น
3. ตํอเติมโรงรถครูด๎านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4)
4. สร๎างอาคารฉลองราชย์ทศมินทร์ (อาคาร 5)
ปีการศึกษา 2563
1. สร๎างห๎องน้านักเรียนหญิง
2. ปรับปรุงห๎องน้านักเรียนหญิง
ปีการศึกษา 2564
1. สร๎างห๎องน้านักเรียนชาย บริเวณข๎างอาคารฉลองราชย์ทศมินทาร์ (อาคาร 5)
2. สร๎างห๎องน้านักเรียนหญิง บริเวณข๎างอาคารฉลองราชย์ทศมินทาร์ (อาคาร 5)
3. ตํอเติมห๎อง To Be Number One ใต๎อาคารฉลองราชย์ทศมินทาร์ (อาคาร 5)
4. สร๎างถังน้าใต๎ดิน
5. สร๎างโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพัฒนาที่ตั้ง
บนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไมํประมาท โดยคานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเ หตุผ ลการสร๎างภู มิคุ๎ม กันที่ดี ในตั ว
ตลอดจนใช๎ความรู๎ความรอบครอบและคุณธรรมประกอบ
การวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา

น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ขอน้อมนาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ร่วมสร้าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569)
พลิกโฉมประเทศไทยสู่...
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน
(Hi-Value and Sustainable Thailand)
โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน
..............................................
1. เศรษฐกิจมูลคําสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (High Value-added Economy)
2. สังคมแหํงโอกาส และความเสมอภาค (High Opportuniy Society)
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Liveing)
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailands)
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=12062 สืบค๎นเมื่อ 22 มี.ค. 65
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วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คติพจน์ของโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี
ปรัชญาของโรงเรียน
มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ เชิดชูคุณธรรม นาประชาธิปไตย
สีประจาโรงเรียน
แสด - ดา
สีแสด หมายถึง ความรู๎
สีดา หมายถึง คุณธรรม
อัตลักษณ์
ยิ้มงําย ไหว๎สวย
เอกลักษณ์
ดนตรีดี กีฬาเดํน สิ่งแวดล๎อมรํมรื่น
นโยบาย

สนับสนุนงบประมาณ เรํงรัดหลักสูตรสถานศึกษา สํงเสริมศักยภาพครู

พันธกิจ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสูํ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แบบยั่งยืน
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคํานิยมที่ดี เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
4. มีร ะบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาวิ ช าการที่เ น๎ น คุณ ภาพผู๎ เ รี ยนอยํ างรอบด๎ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โดยยึดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาครบทุกกลุํมเปูาหมาย
5. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
6. จัดสภาพแวดล๎อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู๎
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
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ยุทธศาสตร์
1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีอัตลักษณ์ “ยิ้มงําย ไหว๎สวย”
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจ มุํงสูํศตวรรษที่ 21
3. ประกันคุณภาพการเรียนการสอน บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียน
การสอนให๎ไปสูํ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร๎อมกับระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4. สํงเสริม พัฒนา สมรรถนะครูผู๎สอนอยํางตํอเนื่อง
5. พัฒนาระบบฐานข๎อมูล แหลํงเรียนรู๎ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรีย นมีความเป็ น เลิ ศตามศักยภาพมีสุขภาพที่ดี และมีสุ นทรียภาพด๎านดนตรี กีฬา เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีจิตอาสาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หลักสูตรเป็นมาตรฐานสากล ผู๎เรียนมีความรู๎พื้นฐานอาชีพอยํางน๎อย 1 อาชีพ และมีทักษะใน
การสื่อสารอยํางน๎อย 2 ภาษาเพื่อมุํงผู๎เรียนมีงานทาในเขตระเบียงเศรษฐกิจ สูํสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให๎สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นบุคคลแหํงการเปลี่ยนแปลง (Change Agency)
เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
5. สภาพแวดล๎อมรํมรื่นและเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อม
ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให๎เป็นเครือขํายชุมชนที่เข๎มแข็ง
6. น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเพื่อการจัดการการเรียนรู๎ในการดาเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุขบริหารและทางานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร๎อมที่จะนาไปสูํความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืน
แผนงาน
1. สํงเสริมให๎นักเรียนมีอัตลักษณ์ ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตระเบียงเศรษฐกิจสูํศตวรรษที่ 21
2. ประกันคุณภาพด๎านการสอน ด๎านกีฬา ด๎านอาชีพ ด๎านภาษา พัฒนาอาคารเรียน สื่อเทคโนโลยีด๎าน
การเรียนการสอนให๎ครบ สิ่งแวดล๎อมรํมรื่น มีระบบดูแลชํวยเหลือเด็ก พัฒนาระบบกากับติดตามคุณภาพงาน
ที่ใช๎หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุํงสูํ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. สร๎างครูมืออาชีพสนับสนุนความก๎าวหน๎าในชํวงเริ่มสูํอาชีพ 10 ปีแรก สร๎างเครือขํายครูทุํงศุขลา
และพัฒนาระบบฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎ของครูและนักเรียน
4. จัดตั้งกองทุน ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา-การวิจัยและพัฒนา และเสริมแรง
สาหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน

11
กลยุทธ์
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1. เสริ มสร๎ างความมั่ น คงของสถาบั นหลั กและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2. ปลูกฝังผู๎เรียนด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
1.3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให๎เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2.1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ ด๎วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
2.2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎
2.3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
2.4. สํงเสริมสนับสนุนการวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
3.2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
4.1. เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1. จัดการศึกษาเพื่อสร๎างคุณภาพภาพชีวิต
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
6.2 สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม
6.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ”
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
2. งานสํงเสริมและพัฒนาวิชาการ
3. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
4. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
5. งานทะเบียน
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ฝ่ายงบประมาณ
1. งานฝุายงบประมาณ
2. งานการเงิน
3. งานพัสดุ
4. งานบัญชี
5. งานแผนงาน
6. งานรถโรงเรียน

ฝ่ายบุคคล
1. งานอัตรากาลัง
2. งานพัฒนาข๎าราชการครูและยก
ยํองเชิดชูเกียรติ
3. งานสํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. สํงเสริมสวัสดิการบุคลากรใน
โรงเรียน

นักเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. สานักงานบริหารงานทั่วไป
2. อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อม
3. งานตกแตํงอาคารสถานที่
4. งานโภชนาการ
5. งานอนามัยโรงเรียน
6. งานประชาสัมพันธ์
7.งานรักษาความปลอดภัย
8.ร๎านค๎าสวัสดิการ
9.งานเครือขํายผู๎ปกครอง
10.งานชมรมศิษย์เกํา ท.พ.
11.งานธุรการโรงเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งานวางแผนกิจการนักเรียน
2. งานบริหารกิจการนักเรียน
3. งานสานักงานฝุายกิจการนักเรียน
4. งานสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนมีวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม
5. งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
6. งานสํงเสริมประชาธิปไตย
7. งานหัวหน๎าระดับและครูที่ปรึกษา
8. งานสารวัตรนักเรียนและงานจราจร
9. งานปูองกันยาเสพติด
10.เวรประจาวัน
11.งานจิตอาสา

งบประมาณจัดสรร ปีการศึกษา 2565
ประจาปีการศึกษา 2565 ( 1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 )
รายการ
จานวนคน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
350
ยอดนักเรียนได๎จาก 1.
งบ 70% 30% หรือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
320
2. ยอด น.ร.10 มิ.ย.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
320
2564
รวม (คนละ 3,500)
990
ขอถัวจานวนนักเรียน ม.ต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม (คนละ 3,800)
รวมเงินอุดหนุนรายหัวถัวจ่ายทั้งสิ้น
ยอดคงเหลือตามแผนฯปี 2564
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
รวมทั้งสิ้น

รายการ
1. งบดาเนินการ
2.งบกลาง
2.1 คําสาธารณูปโภค
2.2 คําครูจ๎างสอน
3.จัดสรร 5 ฝุาย
3.1 ฝุายวิชาการ
3.2 ฝุายบริหารทั่วไป
3.3 ฝุายบุคคล
3.4 ฝุายงบประมาณ
3.5 ฝุายกิจการนักเรียน
รวม 5 ฝุาย
รวมเป็นเงิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

936
210
188
166
564
1,500

3,276,000

2,143,200
5,419,200
2,327,909
1,359,480
9,106,589

การจัดสรรงบอุดหนุนปี 2565
จานวนเงิน
817,409

ร้อยละ
12.20

2,400,000
756,000
2,299,600
862,100
256,000
128,000
228,000
3,773,700
7,747,109
1,359,480
9,106,589

65.83
21.97

100
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2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจาปีการศึกษา 2565
รายการ
จานวนคน
จานวนเงิน
ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ม.ต๎น (880/ปี)
936
411,840
411,840
ม.ปลาย (950/ปี)
564
267,900
267,900
รวม
1,500
679,740
679,740

รวม
823,680
535,800
1,359,480

สรุปยอดจัดสรรเงินอุดหนุนปี 2565
รายการ

จานวนเงิน

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
2. เงินคงเหลือจากปี 64
3. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
รวมเงิน

5,419,200
2,327,909
1,359,480
9,106,589
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)

เงินจัดสรร
ปี 2565

วิชาการ

คุณธรรม/
ลส.นน.ฯ

ทัศนศึกษา

ICT

ระดมทรัพย์

1.วิชาการ
1,214,400
กลุํมสาระฯ ภาษาไทย
100,000
กลุํมสาระฯ คณิตศาสตร์
92,700
กลุํมสาระฯ วิทยาศาสตร์
100,000
กลุํมสาระฯ เทคโนโลยี
32,000
กลุํมสาระฯ สังคมศึกษา
100,000
กลุํมสาระฯ สุขศึกษา
260,000
กลุํมสาระฯ ศิลปศึกษา
250,000
กลุํมสาระฯ การงานอาชีพ
100,000
กลุํมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ 50,500
รวมเงินฝ่ายวิชาการ
2,299,600
2.บริหารทั่วไป
862,100
3.บริหารงานบุคคล
256,000
4.บริหารงานงบประมาณ
128,000
5.บริหารงานกิจการนักเรียน
228,000
รวมทั้งสิ้น
3,773,700

367,830
35,500
23,250
100,000
35,000
45,000
606,580
33,000
639,580

317,000
39,900
356,900
356,900

200,000
200,000
36,000
127,000
363,000

-

75,000
3,000
32,000
245,000
355,000
1,000,000
400,000
440,000
296,320
2,491,320

ฝ่าย/ กลุ่มสาระ
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ส่วนที่ 3 โครงการของโรงเรียน
โครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 1 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1 กลยุทธ์ ด๎านที่ 3 ,สนองนโยบายสพฐ ด๎านที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 - 4
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ห๎องเรียน ห๎องประชุม ศูนย์การเรียนรู๎ และหนํวยงานภายนอกโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ” จัดทาขึ้น
เพื่ อวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิน คุ ณภาพผู๎ เรี ยน โดยมี เปู าหมายเพื่ อ ยกระดั บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นจาก
กระบวนการเรียนรู๎ ในกลุํมสาระหลักให๎มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น สอดคล๎องกับนโยบายและสภาพปัญหา
ความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพตามสภาพที่แท๎จริงของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนขอขับเคลื่อนกระบวนการ
ด๎วยการดาเนินกิจกรรมไว๎อยํางหลากหลายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย น ปี ก ารศึก ษา 2564 ตามที่ก ระทรวงศึ กษาธิ ก ารได๎ ดาเนิ น การปฏิรู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ส อง
(พ.ศ.2552-2563) ซึ่งเน๎นในการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติโรงเรียน
ทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกลําวโดยกาหนดเปูาหมายให๎สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ซึ่งการที่ จะดาเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว๎นั้นจาเป็นต๎องพัฒนาการศึกษาอยํางตลอดแนวทั้งในด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการตลอดจนการวัดและประเมินผล และเพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับ
โรงเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) การสอบ PISA และ NT ของโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา
“กรุงไทยอนุเคราะห์” สูงขึ้น จึงได๎จัดโครงการนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ให๎สูงขึ้น
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จานวน 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ และทวิศึกษาให๎สูงขึ้น
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2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีการแขํงขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับโรงเรียนและจากหนํวยงาน
ภายนอก
2.4 เพื่อให๎นักเรียนแสดงศักยภาพในด๎านวิชาการได๎อยํางเต็มความสามารถ
2.5 เพื่อให๎มีการใช๎ภาษาตํางประเทศมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2.6 เพื่อให๎มีการจัดการเรียนรู๎ ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
2.7 เพื่อให๎มีการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
จานวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทุกระดับชั้นและผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติและทวิศึกษา ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
สูงขึ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละ 80 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทุกระดับชั้นได๎เกรดเฉลี่ย 2.00
ขึ้นไปและผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ และทวิ
ศึกษา ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรม
ประชุมวางแผน
เสนอขออนุมัติ
ดาเนินงาน
กิจกรรม 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

กิจกรรม 1.2 พัฒนาการเรียนรู๎แบบอิง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65 นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65 นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก
นางสาวอรพรรณ ทองคา
นายณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
และครูในกลุํมบริหารงาน
วิชาการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก
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ที่

กิจกรรม
มาตรฐาน

กิจกรรม 1.3 พัฒนาทักษะและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาษาไทย)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรพรรณ ทองคา
นายณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
นางฐิติมา เสือหนู
นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์

กิจกรรม 1.4 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 1.5 การจัดการศึกษารองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 1.6 การจัดการศึกษาเรียนรํวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ทวิศึกษา)
กิจกรรม 1.7 แขํงขันทักษะคณิตศาสตร์เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตมุํงสูํงาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรม 1.8 สํงเสริมทักษะคณิตศาสตร์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 1.9 math camp

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายปภังกร ยังเมือง
นางสาวศศิประภา ศรีแสง
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
นางสาวชฎาพร ใครบุตร
และครูในกลุํมสาระภาษาไทย
นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
และครูในกลุํมบริหารงาน
วิชาการ
นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก
นางสาวประยูร แสไพศาล
นางสาวปราณี โยชิดะ
นางสาวนุชนาฏ เยียดยัด
นางสาวบุษกร สุภาผล
นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นายจานงค์ ทองลอย
นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
นายจานงค์ ทองลอย
นางสาวชญานิศ มุลาลินล์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
และครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์
นางสาวจริยา สุนทรหาญ
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นายณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
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ที่

4

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจริยา สุนทรหาญ
นางสาวเมริษา จันทนา
นางสาวกนกวรรณ บุญหอม
กิจกรรม 1.10 วิทยาศาสตร์นอกห๎องเรียน
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางสาวอาภา นาคสีทอง
(สะเต็มศึกษา)
นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
กิจกรรม 1.11 สํงเสริมสุนทรียภาพและความ 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นายอนุชา ภูชนะศรี
เป็นเลิศด๎านศิลป ดนตรี และนาฎศิลป์ ของ
นายวันชนะ เหมือนมิ่ง
นักเรียน
นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์
นายวุฒิสาร สุขศรี
นางสาววิระดา กันยาประสิทธิ์
กิจกรรม 1.12 งานชํางไฟฟูาและ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางสาวบุษกร สุภาผล
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม 1.13 งานชํางโยธาอุตสาหการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 วําที่ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา
กิจกรรม 1.14 English camp
1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65 นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
นางสาวชลนิภา รินทร
กิจกรรม 1.15 Chinese and English time 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
นางสาววรารัตน์ โคกสถาน
กิจกรรม 1.16 English language skill
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66 นางสาวอิสราวดี สีโน
improvement
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
พัฒนา ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผล 31 มี.ค.66
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

5. รายละเอียดในการใช๎งบประมาณ จานวน 829,300 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 358,830 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน
ใช้สอย
1 กิจกรรม 1.1 ยกระดับ
342,000
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2

กิจกรรม 1.2 พัฒนาการเรียนรู๎
แบบอิงมาตรฐาน

55,000

25,000

-

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

342,000

283,830

625,830

80,000

-

80,000

รวม
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ที่
3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13

กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แทน
กิจกรรม 1.3 พัฒนาทักษะและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ภาษาไทย)
กิจกรรม 1.4 โรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMT)
กิจกรรม 1.5 การจัดการศึกษา
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
กิจกรรม 1.6 การจัดการศึกษา
เรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา)
กิจกรรม 1.7 แขํงขันทักษะ
คณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือก
ตัวแทน สหวิทยาเขตมุํงสูํงาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรม 1.8 สํงเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์
กิจกรรม 1.9 math camp
กิจกรรม 1.10 วิทยาศาสตร์
นอกห๎องเรียน (สะเต็มศึกษา)
กิจกรรม 1.11 สํงเสริม
สุนทรียภาพและความเป็นเลิศ
ด๎านศิลป ดนตรี และนาฎศิลป์
ของนักเรียน
กิจกรรม 1.12 งานชํางไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม 1.13 งานชํางโยธา

หมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

-

40,000

40,000

-

40,000

10,000

30,000

40,000

-

40,000

5,000

10,000

5,000

20,000

-

20,000

1,800

20,300

8,000

30,100

-

30,100

-

29,200

2,000

31,200

-

31,200

-

3,000

.3,000

6,000

-

6,000

-

-

-

-

35,500

35,500

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

230,000

230,000

-

230,000

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000
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หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน
ใช้สอย
อุตสาหการ
14 กิจกรรม 1.14 English camp
15 กิจกรรม 1.15 Chinese and
English time
16 กิจกรรม 1.16 English
language skill
5,000
improvement
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
61,800 439,500 328,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

วิธีการประเมิน
การสรุป การรายงาน

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

-

15,000

15,000

-

4,500

4,500

5,000

-

5,000

รวม

829,300 358,830 1,188,130

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนได๎ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 1 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2 ,สนองนโยบายสพฐ.
ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2,3 และ 4 สนองนโยบายสพฐ ข๎อที่ 4
ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 4 กลยุทธ์ข๎อที่ 1 และ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
นางวินิตา จานงค์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป และ
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การเรียนรู๎ อาคารอเนกประสงค์ ห๎องประชุม ชุมชน
และหนํวยงานภายนอกโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ต๎องการในด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสานึก สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กาหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว๎ 8 ประการ ได๎แกํ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง
มุํงมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกลําวต๎องได๎รับการปลูกฝัง
และพัฒนาผํานการจัดการเรียนการสอน ในยุคปัจจุบัน อนึ่งการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในลักษณะตําง ๆ
ในตัวผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น จาเป็นต๎องอาศัยการบริหารจัดการและการมีสํวนรํวมจากทุก
ฝุายได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู๎สอน ครูประจาชั้น ผู๎ปกครอง และชุมชนต๎อง
รํวมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎เกิดแกํผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
ตํางๆ ของไทย วันสาคัญของชาติ เพื่อรํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และกิจกรรมที่
สืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม รักษาไว๎ ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เห็นคุณคําความเป็นไทย โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎เห็นความสาคัญของโครงการนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวการครองตนในสังคม
2.2 เพื่อให๎เกิดความสงบและเรียนร๎อยในสังคม
2.3 เพื่อให๎บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการให๎ผู๎เรียน
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3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนของโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8 ประการ
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนร๎อยละ 100 มีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและ
จิตสานึก อยูํในระดับดีขึ้นไป
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางวินิตา จานงค์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

ดาเนินงาน
กิจกรรม 2.1 หารายได๎ระหวํางเรียน
กิจกรรม 2.2 สํงเสริมการอําน
กิจกรรม 2.3 วันวิทยาศาสตร์
คําอาหารกลางวัน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65

กิจกรรม 2.4 สถานศึกษาคุณธรรม
กิจกรรม 2.5 สถานศึกษาสุจริต
กิจกรรม 2.6 วันสาคัญตํางๆ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 2.7 โรงเรียนวิถีพุทธ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์
นางสาวกานดา โรจน์สัตตรัตน์
นางสาวประยูร แสไพศาลและ
ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
นางสาวเกศินี มังครัด
นางเมลดา ณ ปัตตานี
นางสาวรุํงฤดี แสงฟูา
นางสาวสายชล พลระนงค์
นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์
นางสาวน้าทิพย์ สุกทน
นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
นางสาวสุธิดา ทองยิ่ง
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางสาวสุจิตรา เอียดซัง และ
ครูในกลุํมสาระสังคมศึกษาฯ

ประชุมวางแผน
เสนอขออนุมัติ
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ที่

กิจกรรม
กิจกรรม 2.8 ประกวดมารยาทไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 2.9 อาเซียน

1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65

กิจกรรม 2.10 สํงเสริมสุขภาพและกีฬา 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
เพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน

กิจกรรม 2.11 ยุววาณิช
กิจกรรม 2.12 Traveling through
western culture (Halloween day)
กิจกรรม 2.13 วันคริสต์มาส

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 2.14 วันตรุษจีน

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 2.15 สํงเสริมการออมโรงเรียน 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
ทุํงศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์"
กิจกรรม 2.16 ธนาคารขยะ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 2.17 ปฐมนิเทศกลุํมสัมพันธ์
นักเรียน
กิจกรรม 2.18 ของหายได๎คืน

1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรม 2.19 ศูนย์ปฏิบัติการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางเมลดา ณ ปัตตานี
นางเมลดา ณ ปัตตานี
และครูในกลุํมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายชาติชาย ตรุษดี
นายจรสสร เจริญสุข
นายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน
นายจรัญ ทองทา
นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
นางสาวนุชนาฎ เยียดยัด
นางสาวปราณี โยชิดะ
นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวปราณี โยชิดะ
นางสาวรุํงฤดี แสงฟูา
นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
นางสาวบุษกร สุภาผล
นางวินิตา จานงค์
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
นายวุฒิสาร สุขศรี
และคณะกรรมการกลุํมงาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อม
นายชาติชาย ตรุษดี

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางฐิติมา เสือหนู
นางสาวจิราภา อินทรวัฒนา

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

25
ที่

กิจกรรม
อบายมุข
กิจกรรม 2.20 ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรม 2.21 เชิงสร๎างสรรค์ใน
โครงการสถานศึกษาสีขาวตํอต๎านยาเสพ
ติดและอบายมุข
กิจกรรม 2.22 7 มาตรการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
กิจกรรม 2.23 งานสภานักเรียนและ
สารวัตรนักเรียน
กิจกรรม 2.24 วินัยจราจร
กิจกรรม 2.25 ห๎องเรียนสีขาว
กิจกรรม 2.26 สุํมตรวจปัสสาวะ
กิจกรรม 2.27 คลินิกเสมารักษ์ จิตสังคม
บาบัดในสถานศึกษา
กิจกรรม 2.28 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน
กิจกรรม 2.29 TO BE NUMBER ONE
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กิจกรรม 2.30 ชมรมจิตอาสาปูองกัน
เอดส์เทิดพระเกียรติฯ
กิจกรรม 2.31 ชมรม"ลูกสาวของ
แผํนดิน ทพ"
กิจกรรม 2.32 น๎องสํงพี่ยินดีจากใจ
กิจกรรม 2.33 งานบริหารกิจการ
นักเรียน
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายชาติชาย ตรุษดี

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
นายจรัญ ทองทา
นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์
นายจรัญ ทองทา
นางชมพูนุช สาธิตวงศ์เจริญ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
นายชาติชาย ตรุษดี
นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์
นางสาววิระดา กันยาประสิทธิ์
นางฐิติมา เสือหนู
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางฐิติมา เสือหนู
นางสาวสุดารัตน์ ศิลปศร
นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล

31 มี.ค.66

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
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5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 477,700 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 395,650 บาท รายได๎สถานศึกษา 270,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
รายได้
กิจกรรม/
หมวดรายจ่าย
รายการ
กิจกรรม สถานศึกษา
ที่
รายละเอียด ค่าตอบ
พัฒนา
ค่า
ค่าวัสดุ
รวม
การใช้
ผู้เรียน
แทน
ใช้สอย
งบประมาณ
1 กิจกรรม 2.1
หารายได๎
ระหวํางเรียน
กิจกรรม 2.2
2 สํงเสริม
4,000
การอําน
กิจกรรม 2.3
3
1,300
6,700
8,000
วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรม 2.4
4 สถานศึกษา
5,000
คุณธรรม
กิจกรรม 2.5
5 สถานศึกษา
สุจริต
กิจกรรม 2.6
6
30,000 30,000
วันสาคัญตํางๆ
กิจกรรม 2.7
7
39,500 39,500 39,900
โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรม 2.8
8 ประกวด
11,200 11,200
มารยาทไทย
กิจกรรม 2.9
9
23,250
อาเซียน
กิจกรรม 2.10
10 สํงเสริมสุขภาพ 40,000 200,000
240,000 100,000
และกีฬาเพื่อ

รวม

-

4,000
8,000
5,000

30,000
79,400
11,200
23,250
340,000
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ที่

11

12

13
14

15

16

กิจกรรม/
รายการ
รายละเอียด ค่าตอบ
การใช้
แทน
งบประมาณ
ความเป็นเลิศ
ของนักเรียน
กิจกรรม 2.11
ยุววาณิช
กิจกรรม 2.12
Traveling
through
western
culture
(Halloween
day)
กิจกรรม 2.13
วันคริสต์มาส
กิจกรรม 2.14
วันตรุษจีน
กิจกรรม 2.15
สํงเสริมการออม
โรงเรียนทุํงศุ
ขลาพิทยา"
กรุงไทย
อนุเคราะห์"
กิจกรรม 2.16
ธนาคารขยะ

กิจกรรม 2.17
17 ปฐมนิเทศกลุํม
สัมพันธ์นักเรียน
กิจกรรม 2.18
18
ของหายได๎คืน

หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

รวม

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

-

-

-

15,000

-

15,000

-

5,000

5,000

-

-

5,000

-

-

-

15,500

-

15,500

-

-

-

10,000

-

10,000

-

-

-

28,000

-

28,000

-

30,000

30,000

-

-

30,000

-

-

-

-

33,000

-

33,000

-

-

1,500

1,500

-

-

1,500
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ที่

19

20

21

22

23

กิจกรรม/
รายการ
รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรม 2.19
ศูนย์ปฏิบัติการ
สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรม 2.20
ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรม 2.21
เชิงสร๎างสรรค์
ในโครงการ
สถานศึกษาสี
ขาวตํอต๎านยา
เสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรม 2.22
7 มาตรการ
โรงเรียนปลอด
บุหรี่
กิจกรรม 2.23
งานสภา

หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

รวม

ค่าตอบ
แทน

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

5,000

-

5,000

10,000

-

-

10,000

-

2,340

2,660

5,000

-

-

5,000

30,000

-

4,000

34,000

-

-

34,000

-

1,000

3,000

4,000

-

-

4,000

-

-

-

-

6,000

-

6,000
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ที่

24
25

26

27

28

29

กิจกรรม/
รายการ
รายละเอียด ค่าตอบ
การใช้
แทน
งบประมาณ
นักเรียนและ
สารวัตรนักเรียน
กิจกรรม 2.24
1,000
วินัยจราจร
กิจกรรม 2.25
ห๎องเรียน
สีขาว
กิจกรรม 2.26
สุํมตรวจ
ปัสสาวะ
กิจกรรม 2.27
คลินิกเสมารักษ์
จิตสังคมบาบัด
ในสถานศึกษา
กิจกรรม 2.28
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักเรียน
กิจกรรม 2.29
TO BE
NUMBER ONE

หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

รวม

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

-

9,000

10,000

5,000

-

15,000

-

33,500

33,500

-

-

33,500

-

8,000

8,000

-

-

8,000

-

3,000

3,000

-

-

3,000

-

-

-

40,000

-

40,000

-

-

-

-

220,000

220,000

กิจกรรม 2.30
ชมรมจิตอาสา
30
ปูองกันเอดส์
เทิดพระเกียรติฯ

-

-

-

-

38,000

-

38,000

กิจกรรม 2.31
31 ชมรม"ลูกสาว
ของแผํนดิน

-

-

-

-

13,000

-

13,000

30
กิจกรรม/
รายการ
ที่
รายละเอียด
การใช้
งบประมาณ
ทพ"
กิจกรรม 2.32
32 น๎องสํงพี่ยินดี
จากใจ
กิจกรรม 2.33
33 งานบริหาร
กิจการนักเรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

รวม

ค่าตอบ
แทน

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

-

5,000

5,000

-

50,000

55,000

395,650

270,000

1,143,350

76,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนร๎อยละ 80 มีพฤติกรรม
เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและ
จิตสานึก อยูํในระดับดีขึ้นไป

204,640 197,060 477,700

วิธีการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การบันทึกหลังการสอน
การรายงาน
การสรุป

เครื่องมือที่ใช้
แบบการวัดผลประเมินผล
บันทึกหลังการสอน
แบบรายงาน
แบบสรุป

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายรํวมกันปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามเปูาหมายของ
สถานศึกษาที่กาหนดได๎
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายทรงคุณ มังกรอิสงแก๎ว)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐกิตต์ ไมตรี)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 3 การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 , ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 6
กลยุทธ์ ข๎อที่ 3
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
นางวินิตา จานงค์ หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป และ
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
อาคารอเนกประสงค์ แหลํงเรียนรู๎ และชุมชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2552 หมวดที่ 4 มาตรา 29 ให๎สถานศึกษา
รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐบาลและเอกชนสถาบันตํางๆ สํงเสริมความ
เข๎มแข็งของชุมชน โรงเรียนในแหลํงชุมชนก็เป็นสํวนหนึ่งในที่ชุมชนที่ต๎องให๎ความรํวมมือ โดยเฉพาะนโยบาย
ในการบริหารจัดการเรียนการสอน การดูแลผู๎เรียน ต๎องมีนโยบายรํวมกัน เพื่อมุํงให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่ ดีได๎
และดารงตนอยูํ ในสั งคมตํอไปอยํ างมีความสุ ข อีกทั้งกิจกรรมของนักเรียนก็มีสํว นที่จะเข๎าไปสื บสานงาน
วัฒนธรรมชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพชีวิตประจาวัน อนึ่ง บ๎าน วัด และโรงเรียนต๎องมีความสัมพันธ์กัน
มีการฝึกให๎ผู๎เรียนใช๎ความเป็นไทยเพื่อเผยแพรํ ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ความพอเพียงที่เอื้อตํอ
การจัดการเรียนการสอน มีการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎เพื่ออาชีพ รํวมกัน ตามหลักการ
และเหตุผลตําง ๆ ที่กลําวมา โรงเรียนเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องเชื่อมโยงชุมชนกับ
โรงเรียน ซึ่งประโยชน์ก็จะลงสูํผู๎เรียนและนาความเจริญมาสูํชุมชน นับวําเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.2 เพื่อให๎โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
2.3 เพื่อให๎ชุมชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และความศรัทธาตํอโรงเรียน
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ชุมชน ผู๎ปกครอง เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละ 80 ชุมชน ผู๎ปกครอง เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 3.1 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์
ชุมชน
กิจกรรม 3.2 วันพบผู๎ปกครอง
กิจกรรม 3.3 พัฒนาและปรับปรุง
สวนวรรณคดีไทยพอเพียง
กิจกรรม 3.4 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภาษาไทย

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวเกศิณี มังครัด
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
นางสาวศศิประภา ศรีแสง
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูน
นางสาวชฎาพร ใครบุตร
นางสาวกนกวรรณ บุญหอม
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางสาวจริยา สุนทรหาญ
นางสาวเมริษา จันทนา
นางสาวนงนุช อนุอัน
และครูในกลุํมสาระ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 3.5 คณิตศาสตร์พอเพียง 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 3.6 จัดปูายนิเทศกลุํม
สาระวิทยาศาสตร์แหลํงเรียนรู๎
พอเพียง
กิจกรรม 3.7 แหลํงเรียนรู๎
พอเพียง"ขุมทรัพย์ ท.พ."

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 3.8 สุขศึกษาพอเพียง

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 3.9 แหลํงเรียนรู๎พอเพียง 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
กิจกรรม 3.10 การงานพอเพียง
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวสายชล พลระนงค์
นางสาวบุษกร ดาเกลี้ยง
นายพยุงศักดิ์ ปูองแก๎ว
ครูในกลุํมสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
นายอนุชา ภูชนะศรี
นางสาวนุชนาฎ เยียดยัด
นางสาวบุษกร สุภาผล
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

4

กิจกรรม 3.11 พัฒนาทักษะด๎าน
ภาษาด๎วยภูมิปัญญาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรม 3.12 ภาษาไทยเพื่อ
ชุมชน
กิจกรรม 3.13 มัคคุเทศก์น๎อยรัก
ถิ่นเกิด
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
นางสาวพรพิมล ทาระเวทย์
วําที่ ร.ต. อาพล คิ้มวงษ์ษา
นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์

นางพจนีย์ พรมคาบุตร
นางสาวศศิประภา ศรีแสง
นายธนวรรธน์ สุตะโท
นางมาริสา ประทุมสอน
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 102,500 บาท
รานได๎สถานศึกษา 26,320 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
ที่
1

2
3

4
5
6

กิจกรรม/รายการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม 3.1 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์
ชุมชน
กิจกรรม 3.2 วันพบผูป๎ กครอง
กิจกรรม 3.3 พัฒนาและปรับปรุง
สวนวรรณคดีไทยพอเพียง
กิจกรรม 3.4 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภาษาไทย
กิจกรรม 3.5 คณิตศาสตร์
พอเพียง
กิจกรรม 3.6 จัดปูายนิเทศกลุํม
สาระวิทยาศาสตร์แหลํงเรียนรู๎
พอเพียง

ค่าตอบ
แทน

หมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

6,000

6,000

26,320

32,320

-

-

40,000

40,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

3,000

3,000

-

3,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

40,000
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ที่
7
8
9

10
11

12
14

กิจกรรม/รายการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม 3.7 แหลํงเรียนรู๎
พอเพียง"ขุมทรัพย์ ท.พ."
กิจกรรม 3.8 สุขศึกษาพอเพียง
กิจกรรม 3.9 แหลํงเรียนรู๎
พอเพียงกลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ
กิจกรรม 3.10 การงานพอเพียง
กิจกรรม 3.11 พัฒนาทักษะด๎าน
ภาษาด๎วยภูมปิ ัญญาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม 3.12 ภาษาไทยเพื่อ
ชุมชน
กิจกรรม 3.13 มัคคุเทศก์น๎อยรัก
ถิ่นเกิด
รวม

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพและมีความรู๎ตาม
มาตรฐานสากล

ค่าตอบ
แทน

หมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

รวม

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

-

-

8,000

8,000

-

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

5,500

5,500

-

5,500

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

26,320

128,820

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การสรุป
การรายงาน การสัมภาษณ์

102,500 102,500

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสอบถาม แบบสรุป แบบ
รายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากร และชุมชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุน ชํวงเหลือ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 4 การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 , 2 และ 3 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง และกิจกรรมใหมํ ยํอย 4.11 และ 4.12
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางวินิตา จานงค์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร หัวหน๎ากลุํม
บริหารงานงบประมาณ และ นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน๎ากลุํมบริหาร
งานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ห๎องสานักงาน ห๎องประชุม สถานพยาบาล และหนํวยรักษาความปลอดภัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 9 มาตรา 39 มาตรา 40
กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดให๎มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในสํวนของโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ” ที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
การกระจายอ านาจการบริ ห าร การจั ด การศึ ก ษา กรรมการสถานศึ ก ษา ชมรมศิ ษ ย์ เ กํ า การสนั บ สนุ น
ความก๎าวหน๎า การเสริมสร๎างการให๎กาลังใจ การดูแลผู๎เรียน ความปลอดภัยของนักเรียนและครู การจ๎างครู
และบุ ค ลากร เพื่ อเสริ ม สร๎ า งความเข๎ มแข็ งทางการศึ ก ษา ตลอดจนการขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทุ ก อยํ า งทาง
การศึกษาที่โรงเรียนต๎องดาเนินการ ให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จากเหตุผล
ดังกลําว โรงเรียนจึงต๎องมีการบริหารจัดการคุณภาพโดยให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมกับโรงเรียนทุก ๆ ด๎าน เพื่อความ
พร๎อมที่ต๎องเตรียมให๎กับผู๎เรียนและการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการนี้
2.วัตถุประสงค์
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร๎าง การบริหารจัดการเชิงระบบ และสามารถนาไป บริหารงานอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได๎
3.2 ด้านคุณภาพ
บริหารคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจาปีให๎ได๎ร๎อยละ 90
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1
ประชุมวางแผน
2
เสนอขออนุมัติ

3

4

ดาเนินงาน
กิจกรรม 4.1 พัฒนาการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรม 4.2 เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นางวินิตา จานงค์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 4.3 การจัดจ๎างครูอัตราจ๎าง
ในรายวิชาที่ขาดแคลน(5X12X15,750)
กิจกรรม 4.4 จัดจ๎างครูตํางชาติ
(3x12x25,000)
กิจกรรม 4.5 จัดจ๎างยามรักษา
ความปลอดภัย (2x12x20,000)
กิจกรรม 4.6 จ๎างคนงาน
(8x12x10,000)
กิจกรรม 4.7 งานอนามัยโรงเรียน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 4.8 ประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรม 4.9 งานกากับดูแลความ
ปลอดภัยครูเวรประจาวัน
กิจกรรม 4.10 งานธุรการโรงเรียน
กิจกรรม 4.11 จัดซื้อและบารุงรักษา
อุปกรณ์ดับเพลิง
กิจกรรม 4.12 อบรมบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
นางสางอิสรวดี สีโน
นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
นางสาวอิสราวดี สีโน
นายธนวรรธน์ สุตะโท
นางสาวพรพิมล ทาระเวทย์
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวสุจิตรา เอียดซัง
นางเมลดา ณ ปัตตานี
นางสาวสายชล พลระนง
นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์
นางมาริสา ประทุมสอน
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางสาวสุดารัตน์ ศิลปศร

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวน้าทิพย์ สุกทน
วําที่ ร.ต. อาพล คิม้ วงษ์ษา

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

วําที่ ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา

31 มี.ค.66

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

39
5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 1,023,100 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 8,000 บาท รายได๎สถานศึกษา 2,514,000 (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรม
รายได้
ที่ รายละเอียดการใช้ ค่าตอบ
พัฒนา
รวม
ค่า
สถานศึกษา
ค่าวัสดุ
รวม
งบประมาณ
ผู้เรียน
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรม 4.1
6,000
6,000
6,000
พัฒนาการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
2 กิจกรรม 4.2
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งทาง
การศึกษา
3 กิจกรรม 4.3
756,000
756,000
756,000
การจัดจ๎างครูอัตรา
จ๎างในรายวิชาที่
ขาดแคลน
(4X12X15,750)
4 กิจกรรม 4.4 จัด
900,000
900,000
จ๎างครูตํางชาติ
(3x12x25,000)
5 กิจกรรม 4.5 จัด
480,000
480,000
จ๎างยามรักษาความ
ปลอดภัย
(2x12x20,000)
6 กิจกรรม 4.6
1,134,000 1,134,000
จ๎างคนงาน
(8x12x10,000)
7 กิจกรรม 4.7 งาน
61,100 61,100
61,100
อนามัยโรงเรียน
8 กิจกรรม 4.8
ประกันอุบัติเหตุ
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กิจกรรม/รายการ
ที่ รายละเอียดการใช้ ค่าตอบ
งบประมาณ
แทน
9 กิจกรรม 4.9
งานกากับดูแล
ความปลอดภัยครู
เวรประจาวัน
10 กิจกรรม 4.10 งาน
ธุรการโรงเรียน
11 กิจกรรม 4.11
จัดซื้อและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
ดับเพลิง
12 กิจกรรม 4.12
อบรมบรรเทาสา
ธารณภัยใน
สถานศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มีการจัดการบริหารจัดการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีให๎ได๎
ร๎อยละ 90

-

หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
รายได้
พัฒนา
ค่า
สถานศึกษา
ค่าวัสดุ
รวม
ผู้เรียน
ใช้สอย
100,000 100,000
-

100,000

24,000

26,000

50,000

-

-

50,000

-

50,000

50,000

-

-

50,000

-

-

-

8,000

-

8,000

786,000

237,100

1,023,100

8,000

2,514,000

3,545,100

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การสรุป
การรายงาน

รวม

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยํางชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ขร)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 5 บริหารจัดการงานวิชาการ
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 4 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 3
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน และหนํวยงานภายนอกโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข๎อกาหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎ มีความสามารถ โดยสํงเสริมให๎แตํละบุคคลพัฒนาไปสูํศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎สะสม ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนนาความรู๎ไปสูํการปฏิบัติได๎ประสบการณ์สาเร็จใน
การเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยตนเอง รู๎ จั ก ตนเอง มี ชี วิ ต อยูํ ใ นโรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และโลกอยํ า งมี ความสุ ข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให๎สถานศึกษานาไปจัดทาสาระ ให๎สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการของท๎องถิ่นและของผู๎เรียน
หลังจากที่ได๎มีการนาหลักสูตรไปใช๎ระยะหนึ่งแล๎ว จาเป็นต๎องมีการปรับปรุง และพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
ความเปลี่ ย นแปลงตําง ๆ ที่เกิดขึ้น อยํ างรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านเศรษฐกิจ สั งคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู๎ที่จาเป็นของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
และเข๎าถึงความรู๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต๎องอาศัย
การทางานอยํางตํอเนื่อง และต๎องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปนั้นจะทาให๎ผู๎เรียนได๎เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหมํ และพร๎อมที่จะนาประสบการณ์ และความรู๎ที่เกิดขึ้นมา
นั้ น ไปพัฒ นาตนและสั งคมให๎ เจริ ญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียน ได๎ต ระหนักถึงความส าคัญดังกลํ าว จึงได๎จั ด
กิจกรรมตามโครงการนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความทันสมัย สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน
2.2 เพื่อสํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผู๎เรียน
รายบุคคล
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3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนได๎ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามสถานการณ์ปัจจุบัน
3.2 ด้านคุณภาพ
เกณฑ์การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนตามยุกต์สมัย ตลอดจนมีการนิเทศการจัด
กาเรียนการสอนให๎เกิดศักยภาพตํอผู๎เรียนมากที่สุด
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 5.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 5.3 พัฒนางานประกันคุณภาพ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
การศึกษา
กิจกรรม 5.4 พัฒนางานสารบรรณวิชาการ 1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
กิจกรรม 5.5 การรับนักเรียน ม.1 , ม.4
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวจริยา สุนทรหาญ
นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
นางสาวชลนิภา รินทร
นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
นางเบญจพร เลิศสุรัตน์
นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
นางสาวสุธิดา ทองยิ่ง
นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก
นางสาวอรพรรณ ทองคา
นางณัฐณิวัฒน์ ไพสีขาว
นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์
นางสาวนงนุช อนุอัน
นางสาวอาภา นาคสีทอง
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
นางสาววรารัตน์ โคกสถาน

กิจกรรม 5.6 แนะแนวการศึกษาตํอ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
กิจกรรม 5.7 ติดตามผลนักเรียนชั้น ม.3
และ ม.6

นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์
นางชมพูนุช สาธิตวงศ์เจริญ
นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์
นางชมพูนุช สาธิตวงศ์เจริญ

กิจกรรม 5.2 พัฒนาระบบงานวิชาการ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66
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ที่

4

กิจกรรม
กิจกรรม 5.8 แนะแนวสัญจร นักเรียน
ประถมศึกษา 6
กิจกรรม 5.9 ทุนการศึกษา
กิจกรรม 5.10 เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี
(รวมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ม.ต๎น)

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 5.11 สํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร
กิจกรรม 5.12 ลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายปภังกร ยังเมือง
นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
วําที่ ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
นายชาติชาย ตรุษดี

กิจกรรม 5.13 พัฒนาห๎องสมุด
กิจกรรม 5.14 วิจัยสถานศึกษา
กิจกรรม 5.15 ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC)
กิจกรรม 5.16 พัฒนาระบบทุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
กิจกรรม 5.17 ปรับพื้นฐานทางวิชาการ
และสอบคัดเลือกแผนการเรียนตามความ
สนใจ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
วําที่ ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
นางสาวกานดา โรจน์สัตตรัตน์
นางสาวจริยา สุนทรหาญ
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวคนึงนิจ รุํงวัฒนภักดิ์

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรม 5.18 พัฒนาระบบงานแนะแนว
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
31 มี.ค.66

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
คุณครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศ
นางชมพูนุช สาธิตวงศ์เจริญ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
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5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 697,300 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 397,000 บาท รายได้สถานศึกษา 75,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรม รายได้
ค่า
ที่
รายละเอียดการใช้
พัฒนา สถาน
ค่า
ตอบ
ค่าวัสดุ
รวม
งบประมาณ
ผู้เรียน ศึกษา
ใช้สอย
แทน
กิจกรรม 5.1 พัฒนา
1
4,000
4,000
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม 5.2 พัฒนา
2
500,000 500,000
ระบบงานวิชาการ
กิจกรรม 5.3 พัฒนา
3 งานประกันคุณภาพ
7,600
7,600
การศึกษา
กิจกรรม 5.4 พัฒนา
4
2,500
2,500
งานสารบรรณวิชาการ
กิจกรรม 5.5 การรับ
5
10,000 10,000 20,000
นักเรียน ม.1 , ม.4
กิจกรรม 5.6 แนะแนว
6 การศึกษาตํอนักเรียน
2,000
2,000
ชั้น ม.3 และ ม.6
กิจกรรม 5.7 ติดตาม
7 ผลนักเรียนชั้น ม.3 และ
5,000
5,000
ม.6
กิจกรรม 5.8 แนะแนว
8 สัญจร นักเรียน
5,000
5,000
ประถมศึกษา 6
กิจกรรม 5.9
9
30,000 30,000
ทุนการศึกษา
กิจกรรม 5.10 เข๎าคําย
10 ลูกเสือ-เนตรนารี
300,000
(รวมศึกษาแหลํงเรียนรู๎

รวม

4,000
500,000
7,600
2,500
20,000
2,000

5,000

5,000
30,000
300,000
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ที่

11
12
13
14
15

16

17

18

กิจกรรม/รายการ
รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ค่า
ตอบ
แทน

ม.ต๎น)
กิจกรรม 5.11 สํงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร
กิจกรรม 5.12 ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
กิจกรรม 5.13 พัฒนา
ห๎องสมุด
กิจกรรม 5.14 วิจัย
สถานศึกษา
กิจกรรม 5.15 ระบบ
จัดเก็บข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC)
กิจกรรม 5.16 พัฒนา
ระบบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1,500
นักเรียนยากจน (CCT)
กิจกรรม 5.17 ปรับ
พื้นฐานทางวิชาการและ
สอบคัดเลือกแผนการ
เรียนตามความสนใจ
กิจกรรม 5.18 พัฒนา
ระบบงานแนะแนว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,500

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถาน
ศึกษา

รวม

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000

-

17,000

5,000

80,000

85,000

-

-

85,000

3,000

1,000

4,000

-

-

4,000

-

5,000

5,000

-

-

5,000

200

-

1,700

-

-

1,700

-

-

-

80,000

-

80,000

-

25,500

25,500

-

75,000

100,500

18,200 677,600 697,300 397,000 75,000

1,169,300
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6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน
2.โรงเรียนมีระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การสังเกต
การนิเทศ

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนได๎ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เป็นไปตามสภาพของปัจจุบัน มีการนิเทศ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2 , ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 6
กลยุทธ์ข๎อที่ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ กลุํมบริหารงานวิชาการ และ
นางวินิตา จานงค์ กลุํมบริหารงานบริหารทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
โรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู๎ ห๎องประชุม โรงอาหาร แหลํงเรียนรู๎ และอาคารเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ในการจัดบรรยากาศเพื่อให๎ตอบสนองตํอการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนให๎มีความนําอยูํมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างศักยภาพ
และกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา
เพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 โรงเรียนได๎จัดทาโครงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาสามารถ
ก๎าวสู๎ระดับระดับมาตรฐานด๎านคุณภาพฝุายบริหารงานทั่วไป จึงได๎ดาเนินการจัดสภาพแวดล๎อมเพื่ อสนอง
นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎มีอาคารสถานที่ที่พอเพียงและเหมาะสม
2. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เป็นประโยชน์และเอื้ออานวยตํอการ
พัฒนานักเรียนอยํางเต็มศักยภาพ
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎เพียงพอแกํความต๎องการของนักเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ อยูํในสภาพดีและเอื้อตํอการเรียนรู๎
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6.1 พัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางวินิตา จานงค์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.3 จัดปูายนิเทศและ
ปูายห๎องปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 6.4 พัฒนาศูนย์สังคมศึกษา

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.5 พัฒนาศูนย์สุขศึกษาและ
พลศึกษา
กิจกรรมที่ 6.6 พัฒนาศูนย์การงานอาชีพ
กิจกรรมที่ 6.7 พัฒนาศูนย์สาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
กิจกรรมที่ 6.8 งานโภชนาการ
กิจกรรมที่ 6.9 ร๎านค๎าสวัสดิการ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
นางสาวประยูร แสไพศาล
นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก
นางสาวสมใจ แก๎วดอนไพร
นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
นางสาวบุษกร ดาเกลี้ยง
นายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
นางสาวชลนิภา รินทร

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.10 พัฒนาความสะอาด
ของโรงเรียน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.11 ประดับและตกแตํง
อาคารสถานที่ของโรงเรียน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.12 พัฒนา ซํอมแซม บารุง

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวนุชนาฏ เยียดยัด
นางสาวประยูร แสไพศาล
นายปภังกร ยังเมือง
นางประนอม ศรีสมพงษ์
วําที่ ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา
นางเมลลดา ณ ปัตตานี
นางสาวชลธิชา กาศมัยจันทร์
นางฐิติมา เสือหนู
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นายจรสสร เจริญสุข
นายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน
นายวันชนะ เหมือนมิ่ง

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
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ที่

กิจกรรม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมที่ 6.13 พัฒนา ซํอมแซม บารุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายใน
โรงเรียน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

กิจกรรมที่ 6.14 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ห๎องเรียนภาษาไทย
กิจกรรมที่ 6.15 ปรับปรุงห๎องเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ศิลปศึกษา
4 ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
นายจรสสร เจริญสุข
นายวุฒิสาร สุขศรี
นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
วําที่ ร.ต. อาพล คิ้มวงษ์ษา
นายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน
นายวิทย์ยากร ปูบุตร
นายพยุงศักดิ์ ปูองแก๎ว
นายวันชนะ เหมือนมิ่ง
นายจรสสร เจริญสุข
นายวุฒิสาร สุขศรี
นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
วําที่ ร.ต. อาพล คิ้มวงษ์ษา
นายปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน
นายวิทย์ยากร ปูบุตร
นายพยุงศักดิ์ ปูองแก๎ว
นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายอนุชา ภูชนะศรี

31 มี.ค.66

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
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5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 731,000 บาท
รายได๎สถานศึกษา 870,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
กิจกรรม/รายการ
ที่
รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 6.1 พัฒนาศูนย์
คณิตศาสตร์
2 กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์
3 กิจกรรมที่ 6.3
จัดปูายนิเทศและ
ปูายห๎องปฏิบตั ิการสอน
คอมพิวเตอร์
4 กิจกรรมที่ 6.4 พัฒนาศูนย์
สังคมศึกษา
5 กิจกรรมที่ 6.5 พัฒนาศูนย์สุข
ศึกษาและพลศึกษา
6 กิจกรรมที่ 6.6 พัฒนาศูนย์
การงานอาชีพ
7 กิจกรรมที่ 6.7 พัฒนาศูนย์
สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
8 กิจกรรมที่ 6.8
งานโภชนาการ
9 กิจกรรมที่ 6.9
ร๎านค๎าสวัสดิการ
10 กิจกรรมที่ 6.10 พัฒนาความ
สะอาดของโรงเรียน
11 กิจกรรมที่ 6.11 ประดับและ
ตกแตํงอาคารสถานที่ของ
โรงเรียน
12 กิจกรรมที่ 6.12 พัฒนา
ซํอมแซม บารุงและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ค่าตอบ
แทน
-

หมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย
35,000

รวม

รายได้
สถานศึกษา

รวม

35,000

-

35,000

-

-

20,000

20,000

-

20,000

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

20,000

20,000

-

20,000

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

6,000

6,000

-

6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,000

110,000

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

160,000

760,000

600,000 600,000
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กิจกรรม/รายการ
ที่
รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
13 กิจกรรมที่ 6.13 พัฒนา
ซํอมแซม บารุงระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานภายใน
โรงเรียน
14 กิจกรรมที่ 6.14
ปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องเรียน
ภาษาไทย
15 กิจกรรมที่ 6.15 ปรับปรุง
ห๎องเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของการใช๎แหลํงเรียนรู๎ให๎
เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน

ค่าตอบ
แทน
-

หมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย
-

รวม

รายได้
สถานศึกษา

รวม

-

500,000

500,000

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

731,000 731,000

870,000

1,601,000

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การจดบันทึก

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบจดบันทึก
แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสมแกํการเรียนรู๎ และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนได๎ดี
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางวินิตา จานงค์ค์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐกิตต์ ไมตรี)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ดเ
ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 4 ยุทธศาสตร์

ข๎อที่ 4 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2,สนองนโยบายสพฐ ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง และ กิจกรรมใหมํ ยํอย 7.2
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ กลุํมงานวิชาการ นางวินิตา จานงค์ กลุํมบริหารงานทั่วไป
และนายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว กลุํมงานกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎องโสตทัศนูปกรณ์ ห๎องประชาสัมพันธ์ ห๎องประชุม
อาคารเรียน และห๎องสานักงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ เป็นการสร๎างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎เรียนให๎มีศักยภาพให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบั บ
พุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 ทางรัฐบาลเรํงดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู๎ให๎กับเด็กไทยก๎าวไปสูํศตวรรษที่ 21 อยํางเป็นรูปธรรม
โรงเรียนจึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อ
การบริหารและการเรียนการสอนให๎ทันตํอเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันหรือ
การทางานได๎ โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให๎สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ครอบคลุมกับการใช๎งานในสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นแหลํงให๎บริการและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศแกํ ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
บุคคลภายนอก
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให๎มีความพร๎อมในการเรียนการสอนอยูํเสมอ
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด๎านอยูํในระดับดี
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3.1.2 สถานศึกษาสามารถนาข๎อมูลสารสเทศมาใช๎ในการวางแผนพัฒนา สถานศึกษาให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอยูํในระดับดี
3.1.3 นักเรียนสามารถใช๎ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎เป็นประโยชน์ได๎
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู๎บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษาสามารถใช๎งานและรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
จากสถานศึกษาอยํางน๎อยร๎อยละ 80
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3

4

ดาเนินงาน
กิจกรรม 7.1 ปรับปรุง และพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์ (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรม 7.2 การบารุงรักษา
ห๎องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู๎สาระ
เทคโนโลยี
กิจกรรม 7.3 พัฒนาสารสนเทศใน
โรงเรียน
กิจกรรม 7.4 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา"กรุงไทย
อนุเคราะห์"
กิจกรรม 7.5 ระบบสารสนเทศนักเรียน
student care
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางวินิตา จานงค์
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายประทิน บุญงาม

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นายจานงค์ ทองลอย
นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุํม

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวเกศิณี มังครัด
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
นายจานงค์ ทองลอย

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวศศิประภา ศรีแสง

31 มี.ค.66

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
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5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 32,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 130,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
รายละเอียดการใช้
ค่าตอบ
ค่า
ค่าวัสดุ
งบประมาณ
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรม 7.1 ปรับปรุง และ
5,000
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์
(วิทยาศาสตร์)
2 กิจกรรม 7.2
22,000
การบารุงรักษา
ห๎องปฏิบัติการ สื่อการ
เรียนรู๎สาระเทคโนโลยี
3 กิจกรรม 7.3 พัฒนา
5,000
สารสนเทศในโรงเรียน
4 กิจกรรม 7.4 พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนทุํงศุ
ขลาพิทยา"กรุงไทย
อนุเคราะห์"
5 กิจกรรม 7.5 ระบบ
สารสนเทศนักเรียน
student care
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
32,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร๎อยละของบุคคลากรที่สามารถใช๎ การสอบถาม การสังเกต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การตรวจสอบ การสัมภาษณ์
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎

รวม

รายได้
สถานศึกษา

รวม

5,000

-

5,000

22,000

-

22,000

5,000

-

5,000

-

130,000

130,000

-

-

-

32,000

130,000

162,000

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลการสามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
และโรงเรียนได๎เผยแพรํข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอทุก ๆ คนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 5 ยุทธศาสตร์
ข๎อที่ 5 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การเรียนรู๎
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความรู๎ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให๎เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูํการประกอบอาชีพ หารายได๎ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเอง
ได๎ในที่สุด ดังนั้นการมุํงหวังให๎การพัฒนาประเทศเป็นไปอยํางสมบูรณ์ จึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องสร๎างให๎
เยาวชนไทยเห็นความสาคัญของการฝึกทักษะด๎านอาชีพ อาจเป็นการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความรู๎
ความชานาญนาความรู๎ที่ได๎มาฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะอาชีพ และได๎รับประสบการณ์ตรงในการฝึก จากภู มิปัญญา
ท๎องถิ่น สืบทอดเจตนารมณ์จากรุํนสูํรุํน โรงเรียนจึงได๎จัดโครงการเพื่อเป็นแนวทาง การสร๎างสรรค์และสํงเสริม
ให๎นักเรียนมองเห็นอนาคตในลาดับตํอไปในวันข๎างหน๎า
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ และดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทางานของนักเรียน
3. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างงานและอาชีพให๎กับนักเรียนให๎มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎แกํตนเอง
และครอบครัว
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะทางวิชาชีพ และนาไปใช๎ประโยชน์ในการดารงชีพ
3.1.2 ครูจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความชานาญ และทักษะ ที่เหมาะสมให๎แกํผู๎เรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 8.1 ตลาดนัดอาชีพ

4

กิจกรรม 8.2 การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS)
ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวนุชนาฏ เยียดยัด
นางสาวบุษกร สุภาผล
นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
นางสาวพรพิมล ทาระเวทย์
วําที่ ร.ต.อาพล คิ้มวงษ์ษา
นางสาวอาภา นาคสีทอง
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
31 มี.ค.66

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 16,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม
กิจกรรม/รายการ
ที่
พัฒนา
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
รวม
ผู้เรียน
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรม 8.1 ตลาดนัดอาชีพ
16,000 16,000
2 กิจกรรม 8.2 การค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง (IS)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
16,000 16,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การประเมิน

รวม
16,000
16,000

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีความพร๎อมในการสร๎างนักเรียนให๎ได๎สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างราย ได๎ ฝึกทักษะการทางานเพื่อ
การดารงชีพ และฝึกการอยูํรํวมกันในสังคม ทุกคนสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ประกอบอาชีพในยุค
ปัจจุบันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

61

ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 9 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2 และ 3 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ข๎อที่ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
แหลํงเรียนรู๎ประจากลุํมสาระ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎ภายนอก
โรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน๎น
การจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผู๎สอนเป็นผู๎ชํวยสํงเสริม แนะแนวทางให๎เกิดองค์ความรู๎แกํ
ผู๎เรียน โดยการจัดหาแหลํงการเรียนรู๎ ทั้งแหลํงการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน และนาเอา
เทคโนโลยี มาผสมผสานให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ดังนั้นผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู๎
ความสามารถ ทั้งด๎านเนื้อหาเนื้อหาตามหลักสูตร และความรู๎ตามกระแสร์ในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งยุทธวิธีใน
การถํายทอดความรู๎ ให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด การพัฒนาตนเองให๎มีประสิทธิภาพนั้นยํอมเกิดมา
จากรํางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด๎วย
โรงเรียน ได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรู๎ความสามารถของบุคลากร เป็นการเปิดมุมมอง
และโลกทัศน์ในแบบตําง ๆ ที่สามารถนามาถํายทอดสูํผู๎เรียน ตลอดจนมีการสร๎างขวัญและกาลังใจที่ดีตํอ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได๎มีรํางกายและจิตใจพร๎อมที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ตามความสนใจของผู๎เรียน
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎เพียงพอแกํนักเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละของความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอสื่อการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ใน และนอกโรงเรียน
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 9.1 ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ภายในและภายนอก
กิจกรรมที่ 9.2 พัฒนาสื่อนวัตกรรม
ชีววิทยา
กิจกรรมที่ 9.3 ทัศนศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์

4

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวพัชรี โปยทอง
นายประทิน บุญงาม
นางสาวประยูร แสไพศาล
และครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์
นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง

1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65

กิจกรรมที่ 9.4 ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก
สถานศึกษา(สวนกล๎วยน้าว๎าและการนา
สํวนตํางๆของกล๎วยน้าว๎าใช๎ประโยชน์)
กิจกรรมที่ 9.5 แหลํงเรียนรู๎ประจากลุํม
สาระคณิตศาสตร์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 49,500 บาท
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 185,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรมที่ 9.1 ทัศนศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ภายในและภายนอก
2 กิจกรรมที่ 9.2 พัฒนาสื่อ
12,000
นวัตกรรมชีววิทยา
3 กิจกรรมที่ 9.3 ทัศนศึกษาวิชา
18,500 1,500
วิทยาศาสตร์

นางสาวเมริษา จันทนา
นางสาวกนกวรรณ บุญหอม
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวจริยา สุนทรหาญ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

-

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
185,000

185,000

12,000

-

12,000

20,000

-

20,000

รวม

รวม
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หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน ใช้สอย
4 กิจกรรมที่ 9.4 ศึกษาแหลํง
1,800 3,200
เรียนรู๎นอกสถานศึกษา(สวน
กล๎วยน้าว๎าและการนาสํวนตํางๆ
ของกล๎วยน้าว๎าใช๎ประโยชน์)
5 กิจกรรมที่ 9.5 แหลํงเรียนรู๎
12,500
ประจากลุํมสาระคณิตศาสตร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,300 29,200
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ร๎อยละของการใช๎สื่อ เทคโนโลยี การสอบถาม การประเมิน
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อ การสังเกต การบันทึกหลังแผน
ตํอการเรียนรู๎
การสอน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ

5,000

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
-

5,000

12,500

-

12,500

49,500

185,000

234,500

รวม

รวม

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย
บันทึกการใช๎สื่อ บันทึกหลัง
แผนการสอน
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 10 การส่งเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สนองนโยบายสพฐ
ด๎านที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
โรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู๎ ห๎องประชุม ห๎องเรียน และหนํวยงานภายนอกโรงเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน๎น
การจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผู๎สอนเป็นผู๎ชํวยสํงเสริม แนะแนวทางให๎เกิดองค์ความรู๎แกํ
ผู๎เรียน โดยการจัดหาแหลํงการเรียนรู๎ ทั้งแหลํงการเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน และนาเอา
เทคโนโลยี มาผสมผสานให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ดังนั้นผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความรู๎ความสามารถ ทั้งด๎านเนื้อหาเนื้อหาตามหลักสูตร และความรู๎ตามกระแสร์ในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้ง
ยุทธวิธีในการถํายทอดความรู๎ ให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด การพัฒนาตนเองให๎มีประสิทธิภาพนั้น
ยํอมเกิดมาจากรํางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด๎วย
โรงเรียน ได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรู๎ความสามารถของบุคลากร เป็นการเปิดมุมมอง
และโลกทัศน์ในแบบตําง ๆ ที่สามารถนามาถํายทอดสูํผู๎เรียน ตลอดจนมีการสร๎างขวัญและกาลังใจที่ดีตํอ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได๎มีรํางกายและจิตใจพร๎อมที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
1. ครูได๎รับการอบรมพัฒนาด๎านวิชาชีพ และสามารถนาไปเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได๎
2. การรํวมมือรํวมใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีเปูาหมายและภารกิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให๎แกํ
ผู๎เรียน
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
บุคลากรในโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได๎
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละของความประสบผลสาเร็จของการพัฒนาครูให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 10.1 สํงเสริมความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพ

4

กิจกรรม 10.2 English fun camp for
teacher
พัฒนา ปรับปรุง และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
นายธนวรรธน์ สุตะโท
นางสาวพรพิมล ทาระเวทย์
นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66
31 มี.ค.66

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 230,000 บาท
รายได๎สถานศึกษา 400,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
รายได้
ที่
รายละเอียดการใช้
รวม
ค่าตอบ
ค่า
ค่าวัสดุ
รวม สถานศึกษา
งบประมาณ
แทน
ใช้สอย
1 กิจกรรม 10.1 สํงเสริม
220,000 220,000 400,000 620,000
ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
2 กิจกรรม 10.2 English
10,000
1,000
8,100
900
10,000
fun camp for teacher
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,000
8,100 220,900 230,000 400,000 630,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของการพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การประเมิน
การรายงาน

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป , แบบรายงาน ,
ภาพถําย , ผลการดาเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพตามแผนที่ครูทุกคนได๎วางแผนการพัฒนาตนไว๎
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐกิตต์ ไมตรี)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 11 การสนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียน
สนองนโยบายสพฐ
เป้าหมายความสาเร็จ
ลักษณะโครงการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ด๎านที่ 6 ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1
ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการตํอเนื่อง
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ นายสุทธิพงษ์
เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ นางวินิตา จานงค์ ห๎วหน๎ากลุํม
บริหารงานทั่วไป นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการ
นักเรียน และนางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
ห๎องสานักงาน และแหลํงเรียนรู๎ประจากลุํมสาระ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ครูผู๎สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมได๎หลากหลาย
เลือกใช๎เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผลให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน มีการสร๎างบรรยากาศในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน เน๎นกระบวนการเรียนการสอนผู๎เรียนเป็นสาคัญ เพื่อตอบสนองผู๎เรียน 5 สมรรถนะ
เน๎นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดาเนินการจัดห๎องเรียน สื่อ
เสริมแรงบวกให๎ผู๎เรียนตลอดจนการเอื้ออานวยความสะดวกให๎กับผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ได๎อยํางมี
ความสุข กล๎าคิดกล๎าทากล๎าแสดงออก ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หรือมีคุณลักษณะตามที่
ต๎องการขณะมีการเรี ยนการสอน การสร๎างกลยุทธ์ในการเรียนรู๎ไว๎เหลํานี้ รองรับการพัฒ นาผู๎เรียน ดังนั้น
โรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองความต๎องการการเรียนรู๎ของนักเรียน
2. ผู๎เรียนได๎มีความคิดนอกกรอบจากประสบการณ์ที่ได๎เรียนรู๎
3. ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข และมีสํวนรํวมได๎ลงมือปฏิบัติจริง
4. ผู๎เรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ระหวํางการเรียนรู๎
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ จากวัสดุอุปกรณ์ สื่อที่จัดให๎ ที่มีการเสริมแรงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
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3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละของโรงเรียนทึ่จัดเตรียมห๎องเรียน วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมตําง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอนให๎เพียงพอกับผู๎เรียน และผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
1
2

3

กิจกรรม
ประชุมวางแผน
เสนอขออนุมัติ

ดาเนินงาน
กิจกรรม 11.1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์กลุํมสาระ
ภาษาไทย
กิจกรรม 11.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์
กิจกรรม 11.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม 11.4 จัดหาวัสดุ สื่อ ซํอมแซมวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนกลุํมสาระสังคม
ศึกษา
กิจกรรม 11.5 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์กีฬากลุํมสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา
กิจกรรม 11.6 วัสดุครุภัณฑ์กลุํมสาระ
การงานอาชีพ
กิจกรรม 11.7 งานเกษตร
กิจกรรม 11.8 งานคหกรรม
กิจกรรม 11.9 งานประดิษฐ์
กิจกรรม 11.10 หลักสูตรระยะสั้น
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการมีงานทา
กิจกรรม 11.11 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
นางวินิตา จานงค์
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางพจนีย์ พรมคาบุตร
นายปภังกร ยังเมือง
นางสุดารัตน์ มณีขัติย์
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
นางสาวอรพรรณ ทองคา

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวคีรีบลู ทองแย๎ม
นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
นางสาวบุษกร ดาเกลี้ยง
นางสาวสุธิดา ทองยิ่ง
นายจรสสร เจริญสุข

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวบุษกร สุภาผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นางสาวนุชนาฏ เยียดยัด
นางสาวพรพิมล ทาระเวทย์
นางสาวบุษกร สุภาผล

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวรุํงฤดี แสงฟูา
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ที่

กิจกรรม
กิจกรรม 11.12 งบดาเนินการของโรงเรียน
กิจกรรม 11.13 งานงบประมาณ
งานพัสดุ

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ฝุายงบประมาณ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานยานพาหนะ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานแผนงาน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานควบคุมภายใน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานระดมทรัพยากร
งานเชําเครื่องคอมพิวเตอร์ (190 เครื่องX900
บาท ตํอเดือน X12 เดือน)
คําสาธารณูปโภคของโรงเรียน
(200,000 X 12 เดือน)
คําดูแลรักษาเครื่องทาความเย็นของโรงเรียน
(1,500 X 60 เครื่อง)
กิจกรรม 11.14 งานบุคคล
กิจกรรม 11.15 จัดซื้อและซํอมบารุงครุภัณฑ์
ประจากลุํมบริหารงานทั่วไป
กิจกรรม 11.16 งานระดับชั้น

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวพัชรี โปยทอง
นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นางสาวสุภัชชา เขียวชะอุํม
นางสาวเมริษา จันทนา
นางสาวชฎาพร ใครบุตรนางสาว
สุดารัตน์ มณีขัติยน์ างสาวเพชร
รัตน์ รอดทุกข์นางสาวมลีวรรณ
ผดุงภักดี
นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
นางสาวบุษกร ดาเกลี้ยง
นางสาวพัชรี โปยทอง
นางสาวชาคริยา บุญเทพ
นางสาวสุภัชชา เขียวชะอุํม
นางสาวพัชรี โปยทอง
นางสาวสุภัชชา เขียวชะอุํม
นางสาวคีรีบลู ทองแย๎มนางสาว
กนกวรรณ บุญหอม
นางสาวสมใจ แก๎วดอนไพร
นางพจนีย์ พรมคาบุตร
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
นายรัชวุฒิ แจ๎งมาก

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานการเงิน

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

งานพัสดุ

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวอิสราวดี สีโน
นางสาวรุํงฤดี แสงฟูา
นางสาวสายชล พลระนง
นางสาววิระดา กันยาประสิทธิ์
นางสาวจิดาภา อินทรวัฒนา

งานการเงิน

งานบัญชี

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66
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ที่

4

กิจกรรม
กิจกรรม 11.17 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุง
ห๎องวิทยาศาสตร์
พัฒนา ปรับปรุง และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
นางสาวอรพรรณ ทองคา
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

31 มี.ค.66

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 1,153,709 บาท
รายได๎สถานศึกษา 720,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรม 11.1 จัดหาวัสดุ
10,000
ครุภัณฑ์กลุํมสาระภาษาไทย
2 กิจกรรม 11.2 จัดหาวัสดุ
5,000
ครุภัณฑ์กลุํมสาระคณิตศาสตร์
3 กิจกรรม 11.3 จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
20,000
เทคโนโลยี
4 กิจกรรม 11.4 จัดหาวัสดุ สื่อ
ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์
21,300
การเรียนการสอนกลุํมสาระ
สังคมศึกษา
5 กิจกรรม 11.5 จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬากลุํม
10,000
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6 กิจกรรม 11.6 วัสดุครุภัณฑ์
20,000
กลุํมสาระการงานอาชีพ
7 กิจกรรม 11.7 งานเกษตร
30,000
8 กิจกรรม 11.8 งานคหกรรม
10,000
9 กิจกรรม 11.9 งานประดิษฐ์
10,000
10 กิจกรรม 11.10 หลักสูตรระยะ
สั้นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
4,000
การมีงานทา
11 กิจกรรม 11.11 จัดหาวัสดุ
10,000

รายได้
สถานศึก
ษา

รวม

10,000

3,000

13,000

5,000

32,000

37,000

20,000

-

20,000

21,300

-

21,300

10,000

-

10,000

20,000

-

20,000

30,000
10,000
10,000

-

30,000
10,000
10,000

4,000

-

4,000

10,000

-

10,000

รวม
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หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน ใช้สอย
ครุภัณฑ์กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ
12 กิจกรรม 11.12 งบดาเนินการ
817,409
ของโรงเรียน
13 กิจกรรม 11.13
128,000
งานงบประมาณ
14 กิจกรรม 11.14 งานบุคคล
30,000
15 กิจกรรม 11.15 จัดซื้อและซํอม
บารุงครุภัณฑ์ประจากลุํม
20,000
บริหารงานทั่วไป
16 กิจกรรม 11.16
8,000
งานระดับชั้น
17 กิจกรรม 11.17 จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ปรับปรุงห๎อง
วิทยาศาสตร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของผลสาเร็จจากการ
จัดการเรียนรู๎

-

-

รวม

817,409

รายได้
สถานศึก
ษา

รวม

-

817,409

128,000 440,000

568,000

30,000

-

30,000

20,000

-

20,000

8,000

-

8,000

-

245,000

245,000

1,153,709 1,153,709 720,000

1,873,709

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การรายงาน
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากสื่อตําง ๆ ที่โรงเรียนจัดหามาให๎ ทาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ นักเรียนและครูได๎รับประโยชน์สูงสุดในการจัดเรียนการสอน
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 12 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1,2 และ3 , สนองนโยบายสพฐ ข๎อที่ 4 ยุทธศาสตร์
ข๎อที่ 4 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียน และชุมชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ครูวางแผนรู๎จักผู๎เรียนอยํางเป็นระบบด๎วยกิจกรรม ประเมินพฤติกรรม SDQ การเยี่ยมบ๎านนักเรียน
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ อยํางหลากหลายและตามสภาพความเป็นจริงแล๎วนาผลที่
ได๎มาพัฒนาศักยภาพด๎านอารมณ์ สังคม และจิตใจ ทาให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งจะสํงผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น และประสบผลสาเร็จในการศึกษาตํอในอนาคต ด๎วยการประเมินผู๎ เรียนอยํางเป็นระบบอยํางมีขั้นตอน
ให๎ตรงกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ของนักเรียน ครูและนักเรียนเกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน เกิดการแก๎ไข
ปัญหาของนักเรียนได๎ตรงตามความเป็นจริง การจัดการเรียนการสอนจึงจะสัมฤทธิ์ผล
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อความเข๎าใจของครูที่มีตํอปัญหาของนักเรียน
2. ผู๎เรียนมีครูไว๎คอยชํวยเหลือและแก๎ปัญหาให๎กับนักเรียนได๎
3. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4. สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครู นักเรียน และชุมชน
3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนได๎รับการดูแลเอาใจใสํเพื่อแก๎ไขปัญหาตามสภาพจริงให๎กับนักเรียนทุกด๎าน
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลจากการวิเคราะห์ มีการพัฒนา และได๎รับการแก๎ไขปัญหาตามกระบวนการมี
การพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาทุกด๎านของนักเรียนอยํางเป็นระบบ
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4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 12.1 ประเมินพฤติกรรม SDQ
กิจกรรม 12.2 เยี่ยมบ๎านนักเรียน
4 ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว

1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66
1 เม.ย.65 – 30 ก.ย.65
31 มี.ค.61

นางสาวศศิประภา สีแสง
นางชมพูนุช สาธิตวงศ์เจริญ
ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน - บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
ค่าตอบ
ค่า
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าวัสดุ
แทน ใช้สอย
1 กิจกรรม 12.1 ประเมินพฤติกรรม SDQ
2 กิจกรรม 12.2 เยี่ยมบ๎านนักเรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการ
พัฒนาและแก๎ไขปัญหาอยํางเป็น
ระบบ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การรายงาน
การประเมิน

รวม
-

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ผู๎ปกครอง และครูรํวมมือกันแก๎ไขปัญหาทุกด๎านให๎กับนักเรียนอยํางเป็นระบบเพื่อให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการพัฒนา จนเกิดผลดีตํอโรงเรียน นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนในลาดับตํอมา
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายณัฐกิตต์ ไมตรี)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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โครงการที่ 13 การพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สนองนโยบายสพฐ

ด๎านที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 และ 2 ,สนองนโยบายสพฐ. ด๎านที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ ข๎อที่ 1 , 2 และ 3 4
เป้าหมายความสาเร็จ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
สถานที่ดาเนินการ
โรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู๎ ห๎องประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6
กลําววํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู๎และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
และกาหนดบทบาท สถานศึกษาไว๎ในมาตรา 30 ให๎ ส ถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสํงเสริมให๎ ผู๎สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํละ
ระดับการศึกษา สํงผลถึงการประเมินผลการจัด การศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎อันเป็นสากล รู๎เทําทันการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ
สูํศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบ เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งในการบริหาร
จัดการศึกษา การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง แก๎ไข พัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู๎เกิด
นวัตกรรม นาเสนอและทบทวนการดาเนินการจนเกิดเป็นผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองนโยบายในด๎าน ตําง ๆ นั้น จะสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมได๎เป็นอยํ างดี
ตั้งแตํ ระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียน จึงจาเป็นต๎องมีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อทราบผลที่เกิดขึ้นกับตัวของผู๎เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสํงเสริมการสร๎าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
2.2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
2.3. เพื่อให๎ครูได๎มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎พัฒนาวิชาชีพอยํางสร๎างสรรค์โดยใช๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎
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3.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งนักเรียน ครู และผู๎บริหาร
3.2 ด้านคุณภาพ
ร๎อยละของครูที่มีการพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนประสบผลสาเร็จในเรื่องของ
การเรียนการสอน
4.กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมวางแผน
2 เสนอขออนุมัติ
3 ดาเนินงาน
กิจกรรม 13.1 พัฒนามาตรฐานการสอน
ด๎วยการนิเทศการสอนภายใน
4 พัฒนา ปรับปรุง และรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
4 ม.ค.65 – 31 ม.ค.65
1 ก.พ.65 – 28 ก.พ.65

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์

1 เม.ย.65 – 31 มี.ค.66

นางสาวปราณี โยชิดะ

31 มี.ค.66

ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จานวน 5,000 บาท (ขอถัวจํายทุกรายการ)
หมวดรายจ่าย
กิจกรรม/รายการ
ที่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรม 13.1 พัฒนามาตรฐานการสอนด๎วย
5,000
การนิเทศการสอนภายใน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูทุกคนมีการรวมพลัง รวมใจ
เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
พัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม การรายงาน
การบันทึกหลังสอน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูทุกคนเข๎ารับการนิเทศภายในสถานศึกษา

รวม
5,000
5,000

เครื่องมือที่ใช๎
แบบสรุป แบบรายงาน ภาพถําย
บันทึกหลังสอน
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ลงชื่อ........................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)
หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน)
รองผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ลงชื่อ......................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์
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ภาคผนวก
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การสนองต่องานแผนงานและโครงการของโรงเรียน
แผนงานข้อที่ 1 สํงเสริมให๎นักเรียนมีอัตลักษณ์ ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย และทวิศึกษา ในเขตระเบียงเศรษฐกิจสูํศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎
แผนงาน ข้อที่ 2 ประกันคุณภาพด๎านการสอน ด๎านกีฬา ด๎านอาชีพ ด๎านภาษา พัฒนาอาคารเรียน
สื่อเทคโนโลยีด๎านการเรียนการสอนให๎ครบ สิ่งแวดล๎อมรํมรื่น มีระบบดูแลชํวยเหลือเด็ก พัฒนาระบบกากับ
ติดตามคุณภาพงาน ที่ใช๎หลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุํงสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โครงการที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โครงการที่ 3 การประสานสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนและชุมชน
โครงการที่ 4 การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
โครงการที่ 5 บริหารจัดการงานวิชาการ
โครงการที่ 6 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
โครงการที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู๎
โครงการที่ 8 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการที่ 9 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎
แผนงาน ข้อที่ 3 สร๎างครูมืออาชีพสนับสนุนความก๎าวหน๎าในชํวงเริ่มสูํอาชีพ 10 ปีแรก สร๎างเครือขํายครูทุํงศุ
ขลาและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎ของครูและนักเรียน
โครงการที่ 10 การสํงเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน ข้อที่ 4 จัดตั้งกองทุน ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา-การวิจัยและพัฒนา และ
เสริมแรงสาหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน
โครงการที่ 11 การสนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียน
โครงการที่ 12 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางการศึกษา
โครงการที่ 13 การพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
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หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง นโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแตํวันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต๎นไป ประกาศ ณ วันที่
29 ต.ค. 2564 จากหนังสือดํวนที่สุด สพม.ชบรย. ที่ ศธ 04298/ว 617 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2565)
1. สร๎างความเชื่อมั่นไว๎วางใจให๎กับสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎เรียนและประชาชน โดยให๎ทุก
หนํวยงานนารูปแบบการทางานโดยบูรณาการการทางานรํวมกันและปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใส
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. สนับสนุนให๎ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนดาเนินการตามภารกิจด๎วยความรับผิดชอบตํอตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให๎ความสาคัญกับการประสานความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ผํานกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได๎ประกาศและแถลงนโยบายไว๎แล๎วเมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2564 โดยมุํงเน๎นผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอ
ผู๎เรียนและประชาชนอยํางมีนัยสาคัญ
นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เรํงสร๎างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และปูองกันจากภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหมํ และภัยอื่น ๆ
1.2 เรํงพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่อง ความปลอดภัยให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หนํวยงานทุกระดับ
1.3 เรํงพัฒนาให๎มีหนํวยงานด๎านความปลอดภัยที่มีโครงสร๎างและกรอบอัตรากาลังอยํางชัดเจนใน
ทุกสํวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เรํงจัดทาและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
2.2 จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง
2.3 พัฒนาชํองทางการเรียนรู๎ผํานดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
2.4 มุํงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน๎าที่พลเมืองและศิลธรรมให๎มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหมํ เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน
2.5 สํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให๎กับผู๎เรียน โดยบูรณาการ
การทางานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน
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2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให๎หนํวยงานสถานศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎องนาไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดาเนินการสารวจและติดตามเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคัน เพื่อนาเข๎าสูํระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข๎าสูํระบบการศึกษาเพื่อรับ
การพัฒนาอยํางรอบด๎าน
3.3 มุํงแก๎ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไมํได๎รับการศึกษาเข๎าสูํระบบการศึกษา
3.4 ให๎ความชํวยเหลือโรงเรียนหํางไกลกันดารได๎มีโอกาสเรียนรู๎ในยุคโควิท โดยการสร๎าง
ความพร๎อมในด๎านดิจิทัลและด๎านอื่น ๆ
3.5 สํงเสริม และสนับสนุนความรํวมมือการจัดการศึกษารํวมกับหนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และสํงเสริมการผลิต
กาลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 สํงเสริม สนับสนุให๎มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจ
4.3 จัดตั้งศูนย์ให๎คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up)
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนชํางพันธ์ R อาชีวะซํอมทั่วไปทย
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหมํ Performance Appraisal (PA) โดยใช๎ระบบ
การประเมินตาแหนํงและวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital
Performance Appraisal (DPA)
5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital
Competency) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดาเนินการแก๎ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคูํกับการให๎ความรู๎
ด๎านการวางแผนและการสร๎างวินัยด๎านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินคําเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผํานแอปพิเคชัน
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู๎ปกครองโดยตรง
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการศึกษาแหํงชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
ควบคูํกับการสร๎างการรับรู๎ให๎กับประชาชนได๎รับทราบอยํางทั่วถึง
โครงการ แผนงาน นโยบาย และจุดเน้น
โครงการที่
โครงการที่ 1.ยกระดับผลสัมฤทธืทางการ
เรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎

โครงการที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน
โครงการที่ 3 การประสานสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนและชุมชน
โครงการที่ 4 การบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน
โครงการที่ 5 บริหารจัดการงานวิชาการ
โครงการที่ 6 จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎
โครงการที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎
โครงการที่ 8 สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ชีวิต
โครงการที่ 9 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎

แผนงาน
ข๎อที่ 1 สํงเสริมให๎นักเรียนมีอัต
ลักษณ์ ได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทวิ
ศึกษา ในเขตระเบียงเศรษฐกิจสูํ
ศตวรรษที่ 21
ข๎อที่ 2 ประกันคุณภาพด๎านการ
สอน ด๎านกีฬา ด๎านอาชีพ ด๎าน
ภาษา พัฒนาอาคารเรียน สื่อ
เทคโนโลยีด๎านการเรียนการสอนให๎
ครบ สิ่งแวดล๎อมรํมรื่น มีระบบดูแล
ชํวยเหลือเด็ก พัฒนาระบบกากับ
ติดตามคุณภาพงาน ที่ใช๎หลักธรรม
มาภิบาล การบริหารจัดการแบบมี
สํวนรํวม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุํงสูํความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

นโยบาย และจุดเน้น
2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
ปลอดภัย
2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3. การสร๎างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทําเทียม
ทางการศึกษาทุกชํวงวัย
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
5. การสํงเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แขํงขัน
6. การพัฒนาระบบราชการ
และการบริการภาครัฐยุค
ดิจิทัล
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โครงการที่
โครงการที่ 10 การสํงเสริม พัฒนา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน
ข๎อที่ 3 สร๎างครูมืออาชีพสนับสนุน
ความก๎าวหน๎าในชํวงเริ่มสูํอาชีพ 10
ปีแรก สร๎างเครือขํายครูทุํงศุขลา
และพัฒนาระบบฐานข๎อมูลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู๎ของครูและนักเรียน
โครงการที่ 11 การสนับสนุนการบริหาร
ข๎อที่ 4 จัดตั้งกองทุน ระดม
จัดการชั้นเรียน
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด
โครงการที่ 12 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทาง การศึกษา-การวิจัยและพัฒนา และ
การศึกษา
เสริมแรงสาหรับครูและบุคลากรใน
โครงการที่ 13 การพัฒนาและการปรับปรุง โรงเรียน
การจัดการเรียนรู๎

นโยบาย และจุดเน้น
5. การสํงเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
ปลอดภัย
2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3. การสร๎างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทําเทียม
ทางการศึกษาทุกชํวงวัย
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
6. การพัฒนาระบบราชการ
และการบริการภาครัฐยุค
ดิจิทัลอาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน
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นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 เสริมสร๎าง 1.1.1 น๎อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราช
1. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
ความมั่นคงของ ปณิธาน และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาหรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัด
สถาบันหลัก
“ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการ
กระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน
และการปกครอง เรียนรู๎อยํางยั่งยืน
ในระบอบ
1.1.2 ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถปี ระชาธิปไตย
2. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและ
ประชาธิปไตย
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริต
เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
อันมี
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น
พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.3 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ 3. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตร ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
และกระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรกระบวนการ
และความเป็นพลเมือง
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
1.2 ปลูกฝัง
1.2.1 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก 4. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ผู๎เรียนด๎าน
ห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
คุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จริยธรรมและ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คํานิยม
1.2.2 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม 5. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
ที่พึงประสงค์
ในรูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม และความรุนแรง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ
ในรูปแบบตํางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ
1.3 พัฒนาการจัด 1.3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่
6. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
การศึกษาโรงเรียน พิเศษให๎เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เชํน เขตพัฒนา แตํละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เขตระเบียง
ตามบริบทของพื้นที่
ให๎เหมาะสม
เศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่
ตามบริบท
ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของพื้นที่
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นโยบายด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 เสริมสร๎าง 2.1.1 ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
7. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรใน
ความเข๎มแข็ง
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนาหลักสูตรไปสูํ
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ในการพัฒนา
การปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู๎ให๎
ขั้นพื้นฐานไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ
ผู๎เรียนอยํางมี
สอดคล๎องกับหลักสูตรตามความจาเป็นและ ความ
8. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎
คุณภาพ
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น
สอดคล๎องกับหลักสูตรตามความจาเป็น และ
ด๎วยการปรับ
ความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และ
หลักสูตร การวัด
สังคม
และประเมินผล 2.1.2 สํงเสริมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียน
9. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การ
ที่เหมาะสม
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ ประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ
คูํค๎า และภาษาอาเซียน อยํางน๎อย 1 ภาษา
4. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียน อยํางน๎อย 1 ภาษา
2.1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
10. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัด
ทุกระดับให๎มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสูํการพัฒนา และประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ
2.2 พัฒนา
2.2.1 พัฒนาผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษา ให๎มี
11. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนระดับกํอน
คุณภาพ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย
กระบวนการ
สติปัญญาให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและพร๎อมเข๎าสูํ
เรียนรู๎
สูงขึ้น
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออก
12. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีทักษะการอําน การ
เขียนได๎ตามชํวงวัย
เขียนตามชํวงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อํานออก เขียนได๎
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อํานคลํอง เขียน
คลํอง
2.2.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน
13. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอําน
2.2.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรูท๎ ี่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ 14. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน๎น ทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
ทักษะกระบวนการให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
(NT) ด๎านภาษา ด๎านคานวณ และด๎านเหตุผลตั้งแตํ
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กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา
คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์ในทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ50จานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
15. ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนสอบ O - NET ตั้งแตํร๎อยละ 50 ขึ้นไป
ในแตํละกลุํมสาระมีจานวนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผํานมา
16. ร๎อยละ 70 ของผู๎เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์ จาก
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
2.2.5 สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 17. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีสมรรถนะสาคัญตาม
21
หลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
18. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง
และจิตวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน
2.2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการ 19. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหา
สอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
และใช๎สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ นวัตกรรม ห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียนเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ
2.2.8 สํงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูํไปกับ 20. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
วิชา สามัญ เชํน ทวิศึกษา(Dual Education) หลักสูตร ทักษะอาชีพ อยํางน๎อย 1 หลักสูตร
ระยะสั้น
2.2.9 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความ
21. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่มีความต๎องการ
ต๎องการจาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มี จาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มี
ความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบ ความสามารถพิเศษ) ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน
ที่เหมาะสม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.2.10 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ 22. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ
แนะแนวเพื่อการศึกษาตํอและการประกอบ
อยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม
อาชีพ
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2.3 สร๎างขีด
ความสามารถ
ในการแขํงขัน

แนวทางการพัฒนา
2.3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ( Programme for International
Student Assessment )
2.3.2 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
สูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ
2.3.3 สํงเสริมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา ( Science
Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร๎างนวัตกรรมเพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่มสอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0
2.4.1 . สํงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา

2.4 สํงเสริม
สนับสนุนการ
วิจัยและนา
ผลการวิจัยไปใช๎ 2.4.2 สํงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพ กระบวนการเรียนรู๎การวัดและประเมินผลโดยเน๎นให๎มี
การจัดการศึกษา การวิจยั ในชั้นเรียน

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาครู
3.1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถ
และบุคลากร
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
ทางการศึกษาให๎ เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน TEPE
สามารถ
Online (Teachers and Educational Personnels
จัดการเรียนรู๎
Enhancement Based on Mission and
อยํางมีคุณภาพ Functional Areas as Majors) ชุมชนแหํงการ
ในรูปแบบที่
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning
หลากหลาย
Community : PLC) การเรียนรูผ๎ ํานกิจกรรมการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
23. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA ( Programme
for International Student Assessment )
สูงขึ้น
24. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสํงเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
ในด๎านตํางๆ
25. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม
สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0

26. ร๎อยละ 80 ของหนํวยงานทุกระดับ
มีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช๎ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
27. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช๎
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัด
และประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
28. ร๎อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาผํานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
29. ร๎อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาการจัด
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
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3.2 พัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
บุคคลให๎มี
ประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยง
กับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง

แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
3.2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุ
แตํงตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร๎างแรงจูงใจ
ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
30. ร๎อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหา
และบรรจุแตํงตั้งตรงตามความต๎องการ
ของสถานศึกษา
31. ร๎อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครู
ผู๎ชํวย
32. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

นโยบายด้านที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 เพิ่มโอกาส 4.1.1 สํงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาส 33. ร๎อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
การเข๎าถึง
ในการเข๎ารับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง
ภาคบังคับ ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทาง
การศึกษาที่มี
มีคุณภาพและเสมอภาค
การศึกษาอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
คุณภาพ
34. ร๎อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได๎รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับ
บริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
4.1.2 สร๎างความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือ 35. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
นักเรียน ระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ ศักยภาพในระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
คุ๎มครองนักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
36. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน
37. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบคุ๎มครองนักเรียน
38. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
4.2 ลดความ
4.2.1 ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด
39. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน
เหลื่อมล้า
การศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด๎อยโอกาสที่ไมํอยูํใน สํงเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตาม
ทางการศึกษา
ทะเบียนราษฎร เชํน เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก ศักยภาพ
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แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตํางด๎าว เด็กไทยที่ไมํมีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต๎น
4.2.2 สํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีการจัด
40. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน
การศึกษาให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่อยํางทั่วถึง เชํน
การใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Distance learning information
technology : DLIT ) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (
Distance Learning Television : DLTV ) ฯลฯ

นโยบายด้านที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 จัดการศึกษา 5.1.1 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตสานึกรักษ์
41. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับ
เพื่อสร๎าง
สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมนาแนวคิด จัดกิจกรรมสํงเสริม สนับสนุนการสร๎าง
คุณภาพภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการ จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม
ดาเนินชีวิต
และน๎อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 42. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับ
กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตําง มีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎การสร๎างเสริม
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กับสิ่งแวดล๎อม
5.1.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ 43. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
มีเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางน๎อย 1 เครือขํายขึ้นไป
นโยบายด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6.1 พัฒนา 6.1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสูํการปฏิบัติ 44.ร๎อยละ100 ของหนํวยงานทุกระดับใช๎จําย
ระบบบริหาร การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จัดการให๎มี บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยยึด
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กลยุทธ์
ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หลักธรรมาภิบาล
6.1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคําใช๎จําย 45. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับจัดทา
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนการใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 46. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับได๎รับการ
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา
6.1.4 สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 47. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
ตามบริบทของพื้นที่ เชํน โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทาง พิเศษแตํละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษา(ICU) โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล๎บ๎าน) โรงเรียน การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
คุณธรรม โรงเรียนห๎องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
6.1.5 สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
48. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
สถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
6.1.6 ยกยํองเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
49. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับมี
สานักบริหารการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
การยกยํองเชิดชูเกียรติหนํวยงาน องค์คณะ
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
6.2 สร๎าง
6.2.1 สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎ 50. ร๎อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามี
ความเข๎มแข็ง พื้นที่เป็นฐาน ( Area – base Management ) รูปแบบ บริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมอยํางเข๎มแข็ง
ในการ
การบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERS”ฯลฯ
บริหารจัดการ 6.2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา
51. ร๎อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษา
แบบมีสํวน รํวมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงาน
มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
รํวม
ศึกษาธิการภาค
6.2.3 สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
52. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับ
รูปแบบเครือขําย เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัด มีเครือขํายสร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับ
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลุํม คุณภาพการศึกษาอยํางน๎อย 1 เครือขํายขึ้น
โรงเรียน ฯลฯ
ไป
6.2.4 สํงเสริมและพัฒนาโรงเรียนด๎วยพลังประชารัฐอยําง 53.ร๎อยละ100ของเขตพื้นที่การศึกษามีสร๎างความ
ตํอเนื่องและยั่งยืน
เข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมด๎วย
พลังประชารัฐ
6.3 สํงเสริม 6.3.1 สํงเสริม สนับสนุนผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และ
54. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับสํงเสริม
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การมี
สํวนรํวม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู๎เรียน

แนวทางการพัฒนา
สาธารณชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สร๎างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจน
การมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

6.3.2 ประสานสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษา
ให๎คัดเลือกผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอด๎วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สนับสนุนผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน
ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สร๎างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแลตลอดจน
การมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน
55. ร๎อยละ 100 ของหนํวยงานทุกระดับมีการ
ประสานข๎อมูลกับสถาบันหรือหนํวยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย
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บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of practice)
โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได๎กาหนดบทบาทและหน๎าที่ของบุคลากร
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่ง ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู๎บริหารโรงเรียน ครู – อาจารย์ ลูกจ๎างประจา ผู๎ปกครอบและชุมชน ไว๎ดังนี้
1. บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ให๎ความเห็นแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
(3) ให๎ความเห็นชอบในการจัดการสาระหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น
(4) กากับ และติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงมี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน
(6) สํงเสริมให๎มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(7) เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
(8) สํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด๎าน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท๎องถิ่นและชนชาติ
(9) เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการของชุมชน และมี
สํวนในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น
(10) ให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของสถานศึกษากํอนเสนอตํอ
สาธารณชน
(11) แตํงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะกรรมการเพื่อการดาเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร
(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษานั้น
(13) ให๎มีการประชุมคณะกรรมการอยํางน๎อยภาคเรียนละสองครั้ง
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2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(1) วางแผนงานปฏิบัติงานตําง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
(2) วางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
(3) รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายของโรงเรียน
(4) สังเกตติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
(5) ติดตามกากับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนให๎เป็นไปตามนโยบาย
3. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
(1) รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนการกาหนดนโยบายให๎สนองตอบ
ตํอนโยบายสานักการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน
(2) จัดระบบงานของโรงเรียน กาหนดและมอบหมายงานให๎มีผู๎รับผิดชอบดาเนินการอยําง
เหมาะสม
(3) ควบคุมดูแลสํงเสริมการดาเนินงาน ตรวจสอบความถูกต๎อง ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานและการดาเนินการตําง ๆ ของโรงเรียน เพื่ออานวยความสะดวก แก๎ปัญหา พัฒนางาน
และสร๎างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานสัมพันธ์และสร๎างความเข๎าใจอันดีกับทุก ๆ ฝุายทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาคุณภาพของตนเองให๎เป็นผู๎บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู๎บริหารการศึกษา 12 ข๎อ
4. บทบาทและหน้าที่ของครู
(1) ประพฤติปฏิบัติตามจรรยามารยาทและระเบียบวินัยของข๎าราชการครู
(2) ศึกษาทาความเข๎าใจและปฏิบัติตามเปูาหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนให๎
เกิดประสิทธิผล
(3) เป็นผู๎มีความรู๎ดี เป็นที่ปรึกษาทีดี มีความขยันและใฝุหาความรู๎ใหมํ ๆ เพื่อนามา
พัฒนาการเรียนการสอนอยูํเสมอ
(4) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่ได๎รับมอบหมายอันนอกเหนือจากการสอนและชํวยเหลือกิจกรรมของ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนด๎วยความเต็มใจ อุตสาหะ เสียสละ
(5) ประสานสัมพันธ์เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง โรงเรียนกับ
นักเรียน ครูกับนักเรียน ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน
(6) ปฏิบัติหน๎าที่สั่งสอนศิษย์อยํางเต็มเวลา เต็มความสามารถ อุทิศเวลาแกํทางราชการ
(7) พัฒนาคุณภาพของตนเองให๎เป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 12 ข๎อ
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5. บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างประจาหรือตาแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย เสียสละ และอุทิศตนให๎กับงาน
(2) ต๎องมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนให๎เหมาะสมทั้งในและ
นอกโรงเรียน
(3) ชํวยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ไมํให๎ชารุดหรือสูญหายกํอนเวลาอันสมควร
(4) มีความกระตือรือร๎นกับงานที่ได๎รับมอบหมายและปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเต็มใจ
6. บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน
(1) ดูแลเด็กในปกครองของตนเองให๎ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ให๎กาลังใจและกระตุ๎นให๎มีความกระตือรือร๎นในการเรียน
(2) คอยอบรมนักเรียนในความปกครองและเอาใจใสํในการอยูํรํวมกับชุมชนให๎มี
พฤติกรรมที่ดี
(3) คอยอบรมนักเรียนในความปกครองให๎มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่ของตนเอง
(4) คอยดูแลเอาใจใสํนักเรียนในความปกครองในเรื่องชู๎สาว ยาเสพติดและอื่น ๆ
ที่ผู๎ปกครองเห็นวําไมํเหมาะสม
(5) ชุมชนและโรงเรียนต๎องมีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีตํอกัน
(6) ชุมชนสนับสนุนให๎ความชํวยเหลือในด๎านวิทยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินตําง ๆ ตามสมควรเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน
(7) ชุมชนมีสํวนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะตํอการดาเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(8) ชุมชนให๎บริการแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชนที่สามารถนานักเรียนไปศึกษาหาความรู๎
นอกสถานที่
7. แนวทางการปฏิบัติสาหรับนักเรียน (Student Code of Conduct)
กาหนดบทบาทหน๎าที่ของนักเรียนเพื่อมุํงหวังให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ
และเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(1) บทบาทและหน๎าที่ของนักเรียนตํอครู
1) ให๎ความเคารพยาเกรงตํอครู เชื่อฟังคาสั่งสอน
2) การปฏิบัติตนตํอครู พึงต๎องรักษามารยาท ไมํแสดงวาจาหรือกิริยาอยํางใด
อยํางหนึ่งอันไมํสมควร
3) ให๎ความชํวยเหลือครูในด๎านการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามโอกาสสมควร
4) ให๎ความรํวมมือกับครูผู๎สอนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนด๎วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถ
5) มีความกระตือรือร๎นขยันหมั่นเพียรในการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
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6) ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมทันตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการอยูํเสมอ
(2) บทบาทและหน๎าที่ของนักเรียนตํอเพื่อน
1) มีความสามัคคีในหมูํคณะ
2) มีความสุภาพอํอนโยน
3) ต๎องให๎เกียรติกันฉันพี่น๎อง
4) เป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีสาหรับเพื่อนและบุคคลอื่น
5) มีน้าใจเป็นนักกีฬา ชํวยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ตามควรแกํกรณี
6) ชํวยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งกันและกัน
7) คบหาสมาคมในฐานะเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
(3) บทบาทของนักเรียนทีมีตํอชุมชน
1) ให๎ความรํวมมือในการพัฒนาชุมชนตามโอกาส
2) เคารพตํอกฎหมายบ๎านเมืองและปฏิบัติตามแบบแผนของชุมชน
3) ให๎ความชํวยเหลือชุมชนในด๎านการสอดสํองแจ๎งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาที่ผิด
กฎหมายภายในชุมชน
4) ให๎บริการขําวสารบริการทางวิชาการตําง ๆ แกํชุมชนตามโอกาสสมควร
5) ให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสิ่งแวดล๎อม
(4) บทบาทและหน๎าที่ของนักเรียนตํอโรงเรียน
1) นักเรียนพึงรักษามารยาททางสังคม มีระเบียบวินัยดีงาม รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์
ของโรงเรียนอยูํ เสมอ
2) ให๎ความรํวมมือการรักษาความสะอาด อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน
ให๎นําอยูํอาศัย
3) ชํวยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนไมํให๎เกิดความเสียหายกํอนเวลา
อัน ควร
4) มีความเสียสละในการชํวยงานตําง ๆ โรงเรียนอยํางเต็มภาคภูมิ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
.................................................
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คาสั่ง โรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ที่ 47 / 2565
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565
..........................................

เนื่องด๎วยโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มีความประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีความพอเพียงในการดารงชีวิต
มีจิตอาสาในการบริการและชํวยเหลือสังคม เป็นผู๎มีความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ มีทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และมีชีวิตอยูํในสังคมพลโลกได๎อยํางมีความสุข ดังนั้นเพื่อให๎การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ และบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายการจัดการศึกษาดังกลําว โรงเรียนจึงได๎จัดทาแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุํงสูํเปูาหมายเดียวกัน
โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎การจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตอบสนองความต๎องการของทุกฝุาย โรงเรียนจึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการปี 2565 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 นายอัมพล บุญชอบ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
1.2 กรรมการสถานศึกษาทุกทําน
กรรมการ
1.3 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให๎คาปรึกษา พิจารณา และลงความเห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565
2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
2.2 นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน
2.3 นายณัฐกิตต์ ไมตรี
2.4 นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์
2.5 นางวินิตา จานงค์ค์
2.6 นายทรงคุณ มังกรแสงแก๎ว
2.7 นางสาวอภิรดี สุวรรณเพ็ชร
2.8 นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ

ผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการพิเศษ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.9 นางสาวนงนุช อนุอัน
ครู
กรรมการ
2.10 นางสาวคีรีบลู ทองแย๎ม
ครู/ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2.11 นางสาวกนกวรรณ บุญหอม ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
2.12 นางสาวสมใจ แก๎วดอนไพร ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน แนะนา ให๎คาปรึกษาคณะกรรมการฝุายตําง ๆ และ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให๎งานดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ และสาเร็จทุกประการ
3. คณะกรรมการดาเนินการ กลั่นกรอง การจัดทาแผนปฏิบัติการ
3.1 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.2 นายธรรมนิตย์ บ๎านพวน รองผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการ
กรรมการ
3.3 นายณัฐกิตต์ ไมตรี
รองผู๎อานวยการโรงเรียน/ชานาญการ
กรรมการ
3.4 หัวหน๎าฝุายงานทั้ง 5 ฝุายงาน
กรรมการ
3.5 หัวหน๎ากลุํมสาระทั้ง 8 กลุํมสาระ
กรรมการ
3.6 คณะครูทุกทํานในแตํละกลุํมสาระ
กรรมการ
3.7 นางสาวคีรีบลู ทองแย๎ม
ครู/ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
3.8 นางสาวกนกวรรณ บุญหอม ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
3.9 นางสาวสมใจ แก๎วดอนไพร ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่
1.วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในของโรงเรียน แล๎วประเมินสถานภาพของโรงเรียน
ดาเนินการ SWOT เพื่อนาไปจัดทาโครงการประจาปี แล๎วคณะกรรมการรวบรวมจัดทาแผนปฏิบัติการตํอไป
2. ดาเนินการจัดทาโครงการให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
3. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดทางบประมาณประจาปี 2565
4. นาเสนอประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุมัติการใช๎แผนปฏิบัติการ
5. จัดทาแผนปฏิบัติการให๎เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
6. เมื่อดาเนินการเสร็จแล๎วให๎ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของโรงเรียนให๎ผู๎ทีเกี่ยวข๎องทุกฝุายทราบ
เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติตํอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร)
ผู๎อานวยการโรงเรียนทุํงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

