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เรื่อง    ขอความเห็นชอบและขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน           
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
บรรลุวัตถุประสงค์  
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก   
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   
เป็นอย่างดี จึงขอความเห็นชอบและขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565           
เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานสถานศึกษาต่อไป 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

     ลงชื่อ  
          (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
                      
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
( ) เห็นชอบ   (   ) ไม่เห็นชอบ  
(   ) อนุมัติให้ใช้ได้  (   ) ไม่อนุมัติ 
 
 
     ลงชื่อ 
          (นายพิเชฐ     ทินอยู่) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 
 

 

ก 



ค าน า 
 

        การบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ ภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ให้ครอบคลุมกรอบงานบริหารทั้ง        
4 กลุ่มงาน เพ่ือให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างมีทิศทาง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดมีผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม     
จึงได้ร่วมกันวางแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ฉบับนี้ ได้เน้น
ด าเนินการตามผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา  โดยใช้แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นฐาน      
ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทั้งนี ้เพ่ือให้มีความครอบคลุมเป็นไป
ตามทิศทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานักเรียน  ครูและโรงเรียน 
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                 
มีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ที่ท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
ด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

 
  
             โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
                  ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่ ๑ 
 

สภาพทั่วไป 
 

๑.  ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านไหล่หิน  
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ในเนื้อที่ ๘๐ไร่ โดยการริเริ่มของราษฎรต าบลไหล่หิน          
และ ต าบลใกล้เคียง ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว พ้ืนคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด 4 
ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง และท าการเปิดสอนครั้งแรก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ โดยมี นายสถาพร 
สุติน ข้าราชการครูโรงเรียนไหล่หินในขณะนั้น รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ           
ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม”  เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน  
๒๕๑๕ (วันสถาปนาโรงเรียน)   

เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมนั้น อยู่ไกลจากชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกและยากต่อการขยาย      
ชั้นเรียน อาคารเรียน และพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักเรียนในอนาคต ตามท่ี  ดร. ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรม
สามัญศึกษาในขณะนั้น  ได้ให้ข้อเสนอในครั้งที่มาตรวจราชการและมาเยี่ยมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม      
เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๕ ทางคณะกรรมการจึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่คือบริเวณหลังวัดท่า
ผา  ต าบลเกาะคา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  ในพ้ืนที่ จ านวน ๑๖๙ ไร่เศษ  อันเป็นที่ดินที่ได้รับ
บริจาค จากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้ทางราชการ และได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ปรับพ้ืนที่สร้าง
โรงเรียน     แห่งใหม่ พร้อมกันนี้กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายแพง  สระพินครบุรี อาจารย์
ใหญ ่        โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  
 ปัจจุบันโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนของทุก ๆ ฝ่าย สร้างทีมงานนิเทศติดตามและการรายงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่ยุคปฏิรูป
การศึกษาความเป็นสากล  

ในปี 2564 โรงเรียนรับการประเมินจากส านักรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)   
ซึ่งเป็นองค์กรภายนอก ผลการประเมิน โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านการ
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง เป็นเงินจ านวน 150,000 บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ 
216 ก จ านวน 1 หลัง เป็นเงินจ านวน 397,900 บาท 
 
 
 
 

 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชนที่ตั้งโรงเรียน 
 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอเกาะคา จ านวน  ๗  
ต าบล จาก  ๙ ต าบล (ยกเว้นต าบลไหล่หินและต าบลใหม่พัฒนา) 

8.๑  ลักษณะที่ตั้ง 
                 อ าเภอเกาะคา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗  เดิมชื่ออ าเภอสบยาว ต่อมาทางราชการเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น “อ าเภอเกาะคา”  ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดล าปาง อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ ๑๕  กิโลเมตร ตั้งอยู่พิกัดท่ี NA ๔๒๓๑๑๓ 

      อาณาเขตติดต่อ 
            ทิศเหนือ  ติดต่อ  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
            ทิศใต ้  ติดต่อ  อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
            ทิศตะวันตก  ติดต่อ  อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
            ทิศตะวันออก ติดต่อ  อ าเภอเมืองและอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งและเขตติดต่ออ าเภอเกาะคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



แผนผังโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา/คติธรรม ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 
 

 ตราประจ าโรงเรียน  รอบ ๆ ขึ้นไปข้างบนปรากฏมีลายไทย   
                                             หมายถึง  แทนเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
                                         ตรงกลางมีอักษร กว.  
     หมายถึง  แทนอักษรย่อโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
                                           ด้านล่างปรากฏมีคติธรรม  “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”  
     หมายถึง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมน าความสุขมา
ให้ 

 
 
ปรัชญา   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

   เอกลักษณ์ “ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” 

   อัตลักษณ์ “ วิถีไทย  วิถีพุทธ ” 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นตะโก 

 

สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – แดง 
   น้ าเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น  แน่วแน่ 
   แดง     หมายถึง  ความโชติช่วงชัชวาล  ความรอบรู้ 
 
อักษรย่อภาษาไทย ก.ว. 
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ KWS 
 
เพลงประจ าโรงเรียน เพลงมาร์ชเกาะคาวิทยาคม 
 

 
 
 
 



ปัจจุบัน  นายเจนภพ  ยศบุญเรือง  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

2.  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

นายสถาพรสุติน 
นายแพง  สระพินครบุรี 
นายบุญมาก  โตสงวน 
นายอเนก  พุทธศิริ 
นายชุมพร  ฤทธิ์มณี 
นายสมควร  แสนเมืองใจ 
นายณัฐ  ทองธรรมชาติ 
นายพรเลิศ  สุมาลัย 
นายผดุงเกียรติ  ผากา 
นายวิจารณ์  สมมะโน 
นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา 
นางปัณฑารีย์  บุญแรง 
นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ 
นายเสน่ห์  สายต่างใจ 
นายเจนภพ  ยศบุญเรือง 

รักษาการแทนครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

2514 – 2515 
2515 – 2519 
2519 – 2520 
2520 – 2522 
2522 – 2524 
2525 – 2534 
2534 – 2535 
2538 – 2538 
2538 – 2543 
2543 – 2554 
2554 – 2556 
2556 – 2559 
2559 – 2562 
2562 – 2564  
2564 – ปัจจุบัน 

 
3.  สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
๒  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖     จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๒ อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ก     จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๓ อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ค     จ านวน  ๑ หลัง  
 ๒.๔ โรงอาหาร หอประชุม     จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๕ โรงฝึกงานอาชีพช่างอุตสาหกรรม ๔ หน่วย    จ านวน  ๒ หลัง 
 ๒.๖  อาคารดนตรี (อาคารชั่วคราว)    จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๗ อาคารพิพิธภัณฑ์      จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๘ บ้านพักครูเดี่ยว      จ านวน  ๙ หลัง 
 ๒.๙ บ้านพักครูรวม ( ๔ ห้องนอน ๒ ห้องน้ า)   จ านวน  ๑ หลัง  
 ๒.๑๐ ห้องน้ า - ห้องส้วม     จ านวน  ๖ หลัง 
 ๒.๑๑ อาคารประชาสัมพันธ์ และเวรยาม    จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๑๒  ศาลาพักร้อน       จ านวน  ๕ หลัง 
 



 ๒.๑๓  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
   ก.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน  ๒ ห้อง 
   ข.  ห้องผลิตสื่อการสอน    จ านวน  ๑ ห้อง 
   ค.  ห้องสมุดกาญจนาภิเษก   จ านวน  ๑ ห้อง 
   ง.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๔ ห้อง 
   ฉ.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน  ๑ ห้อง 
                                ช.  ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (บ้าน ๖ หลัง) จ านวน  ๖ ศูนย์ 
   ซ.  ห้องศูนย์เรียนรู้และสืบค้น (ห้อง ICT)  จ านวน  ๑ ห้อง 
   ฌ.  ห้องศูนย์เรียนรู้ตระกูลจิตสะอาดและตราชัย จ านวน  ๑ ห้อง  
   ญ.  ห้อง TOT     จ านวน  ๑ ห้อง  
                                ฎ.  ห้องศูนย์ โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  จ านวน  ๑ ห้อง   
                               ฏ.  (ห้องสารสนเทศ) 
   ฏ. ห้องสื่อมัลติมีเดีย    จ านวน  1 ห้อง  

 
4.  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1.  นายพิเชฐ  ทินอยู่   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  นายวัฒนา  สิทธิวัง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.  นางสาวเพ็ญภัค รัตนค าฟู  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4.  นายลิขิต  อินทร์เสน  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 5.  นายบรรฤา  รินพล   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 6.  พระครูพิสุทธิ์ พัฒนพิธาน  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
       หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
 7.  นายมิตร  ธรรมวงศ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 8.  นางมณีรัตน์ ฉิมพาลี   กรรมการผู้แทนครู 
 9.  นายเจนภพ ยศบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



5.  ข้อมูลบุคลากร 
 5.๑  ข้อมูลครู  
 

ที ่ ฝ่าย/หมวด 
เพศ  วุฒิการศึกษา อันดับ 

ชาย หญิง รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

อ่ืนๆ คศ. 2 คศ. 3 คศ. 4 
๑ บริหาร 1 - 1 - 1 - - - 1 - 
๒ กลุ่มสาระภาษาไทย - 2 2 1 1 - 1 - 1 - 
๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - 2 2 1 1 - 2 - - - 
๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา - 1 1 1 - - 1 - - - 
๕ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 3 3 2 1 - 2 1 - - 
๖ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - 1 1 - 1 - - - 1 - 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
1 - 1 1 - - 1 - - - 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 - 1 1 - - 1 - - - 
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 1 - 1 1 - - - ๑ - - 

๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - - - - - - 
รวม 4 9 13 8 5 - 8 2 3 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕64 
 
หมายเหตุ  1. พนักงานราชการ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์    รวมจ านวน  1  คน 
     2.  ครูอัตราจ้างด้วยงบประมาณอ่ืน ๆ  จ านวน  4  คน  ครูผู้สอนวิชาดนตรี  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  
 
 
 



 
5.๒  ลูกจ้างประจ า 
 

ที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 พนักงานบริการ ๑ - ๑ 
2 พนักงานขับรถ - - - 
3 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 - ๑ ๑ 
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ  (โครงการคืนครูให้ห้องเรียน)  - ๑ ๑ 

รวม ๑ ๒ ๓ 
 
5.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 

ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2 1 12 10 22 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 1 16 19 35 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2 1 14 12 26 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 2 1 3 8 11 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 2 2 2 12 14 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 2 1 4 8 12 

รวม 12 7 51 69 132 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 



 
6.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานหลักสูตรและการสอน 

งานทะเบียนและวัดผล 

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

งานนโยบายและแผน 
 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

งานการเงิน การบัญชี 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

งานอ านวยการ 

งานบุคลากร 
 

งานกิจการนักเรียน 
 

งานอาคารสถานที่และสวัสดิการ 

งานส่งเสริมและพัฒนา 

งานภาคีเครือข่าย 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 



7.  ภารกิจ 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน          

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 
2 (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) และ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 
– 2579 ดังนี้  

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All 
For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม     
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปกป้องจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
            แข่งขันของประเทศ 
  2.1  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
                   ตลาดแรงงาน 
  2.2  สถาบันการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลิต มูลค่าเพ่ิมทาง
                  เศรษฐกิจ 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยในศตวรรษท่ี 21 
  3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ 
  3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้ตาม
                   หลักสูตร 
  3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม      
                  มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาทีทีคุณภาพ 
  4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก
                  ช่วงวัย 
  4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1  คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
                  แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
                   สิ่งแวดล้อม 
  5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ    
                  สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา 
  6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
                   และสามารถตรวจสอบได ้
  6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
                  แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5  ระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และยุคลากรทางการศึกษามีความ
                  เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 

นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕65 
 

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน  ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2568) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 

  



Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณา
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  

   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 
2) การเสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงาน  

   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ 
Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่   

     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 



   เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป           
3 ประเด็น ได้แก ่สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท          
คร ูอาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้    
ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center         
ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกก าลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 



   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital 
Education Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต
ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 (Technical 
Vocational Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวที
ระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

 



การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่า   
การกระทวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่     
การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท า
รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ             
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Asenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน     
เมื่อรัฐบาล หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน  ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 



นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนแบบบูรณา
การตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์  
 1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
 4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และบริหารแบบร่วมมือ  
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ความร่วมมือของทุก     
ภาคส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัยสร้าง
นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ  
 
 
 



กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
นโยบาย  
 นโยบายที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 นโยบายที่  2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
 นโยบายที่  3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ  
 นโยบายที่  4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
 
นโยบาย ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 จุดเน้นที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  
 จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการบริหารงาน  
 จุดเน้นที ่3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่ว
ไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
 จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนชุมชน สังคม  
 จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด
การศึกษา  
 จุดเน้นที่ 6 ทรงเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จุดเน้นที ่7 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ  
 จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชียวชาญตามสมรรถนะ
มาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
นโยบายท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
 จุดเน้นที ่10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 คร ู1 นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้”  
 จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี  Active Learning / Co-creation 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  



 จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียน การ
สอน สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี
ความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ  
 
นโยบายที ่3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ  
 จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้”  
 
นโยบายที ่4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ  
 จุดเน้นที ่14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น  
 จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 จุดเน้นที ่16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงาน
ท ามีความพร้อมในการแข่งขัน  
  จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ  
 
กระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด้วยรู้แบบ SMPLPI  
 ขั้นที ่1 เรียนรู้เข้าใจ 
 ขั้นที ่2 ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 ขั้นที ่3 บูรณาการปฏิบัติ 
 ขั้นที ่4 จัดการสะท้อนผล 
 ขั้นที ่5 กลไกยั่งยืน 
 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ SPMLPI (SPMLPI MODEL) 
 S  = Standard 
 P  = Policy 
 M = Management 
 L  = Leadership 
 P  = Participation 
 I   = Innovation 
 
ค่านิยม 
 “LP ONE TEAM ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)”  

 
 
 



แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้  
คู่คุณธรรม ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา สร้างความ
เสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และจัดการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องเพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ    
ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกัน
อย่างปลอดภัย สงบสุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิม
ผลิตภาพของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคมไทยแลนด์ 4.0 
  
เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง          
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มี คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 6 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 :  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 :  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด 
 กลยุทธ์ที่ 3 :  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 
 กลยุทธ์ที่ 4 :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 :  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 



 กลยุทธ์ที่ 1 :  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
          มีเป้าหมายดังนี้ 
          1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
                             ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                     1.2 ผู้เรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 :  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด 
                           ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
          2.1 ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
                             งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                       2.2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 :  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 
                            เป้าหมายดังนี้ 
         3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ 
                             ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         3.2 ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
                             และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
                  3.3  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
                             และมาตรฐาน 
         3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ทันสมัยที่ใช้ในการเรียน 
                             การสอน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ      
          3.5 ระบบการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
          3.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
                            มีเป้าหมาย ดังนี้ 
          4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
          4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
          4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น 
                             ปัจจบุัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และ  
                             รายงานผล 
 กลยุทธ์ที่ 5 :  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          มีเป้าหมาย ดังนี้ 
          5.1 ผู้เรียน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม 
                             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



         5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                             สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
                             เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
         5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
                             เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         5.4 ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยสามารถ 
                             อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
  
 กลยุทธ์ที่ 6 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
          มีเป้าหมาย ดังนี้ 
        6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
             ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
    6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
                    และมาตรฐานการศึกษา 
    6.3 สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เร่งระดม 
                             ทรัพยากรและสรรพก าลังเพื่อการจัดการศึกษา 
    6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
            สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

1.  ประมาณการงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.1  เงินอุดหนุนรายหัว 
 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
นักเรียน ม. ต้น  จ านวน  83 คน ค่าอุดหนุนรายหัว 1,750 บาท   เป็นเงิน     145,250   บาท 
นักเรียน ม. ปลาย จ านวน  37  คน ค่าอุดหนุนรายหัว 1,900 บาท  เป็นเงิน       70,300   บาท
             รวมเป็นเงิน     215,550  บาท 
  
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
นักเรียน ม. ต้น  จ านวน  83 คน ค่าอุดหนุนรายหัว 1,750 บาท   เป็นเงิน     145,250   บาท 
นักเรียน ม. ปลาย จ านวน  37  คน ค่าอุดหนุนรายหัว 1,900 บาท  เป็นเงิน       70,300   บาท
             รวมเป็นเงิน     215,550  บาท 
 
   
              รวมเงินอุดหนุนตลอดปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน     431,100 บาท 
 
 1.2  เงินเพิ่มพิเศษส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   จ านวน 500 บาท/ คน/ ภาคเรียน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 นักเรียน จ านวน 120 คน            เป็นเงิน        60,000  บาท 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 นักเรียน จ านวน 120 คน            เป็นเงิน        60,000  บาท 
              รวมเป็นเงิน      120,000  บาท 
 
 รวมเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรตามโครงการ/ กิจกรรม   =  เงินอุดหนุนรายหัว +        
เงินเพ่ิมพิเศษโรงเรียนขนาดเล็ก  =  = 431,100 + 120,000 =  551,100   บาท 
 
2.  การจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 
 
 2.1  กันค่าใช้จ่ายประจ า 
  1)  ค่าสาธารณูปโภค     250,000    บาท    
  2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       30,000    บาท   
  3)  ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ/ น้ ามันเชื้อเพลิง      30,000    บาท  
         รวม     310,000    บาท 
 
           คงเหลือเงินจัดสรร  =   551,100 – 310,000  =  241,100    บาท 



2.2  สัดส่วนการจัดสรร  = งานวิชาการ : งานบริหาร : ส ารองจ่าย 
    =  60 : 30 : 10 
    =  144,660 : 72,330 : 24,110 
  งบงานวิชาการ  =  144,660  บาท 

 งบงานบริหาร  =    72,330  บาท    
 งบส ารองจ่าย =    24,110  บาท 
 

3.  เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
 
 3.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 
 นักเรียน ม. ต้น  จ านวน 83 คน ๆ ละ 440  บาท    เป็นเงิน     36,520  บาท 
 นักเรียน ม. ปลาย  จ านวน 37 คน ๆ ละ 475  บาท  เป็นเงิน     17,575  บาท 
              รวมเป็นเงิน    54,095  บาท 
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
 นักเรียน ม. ต้น  จ านวน 83 คน ๆ ละ 440  บาท    เป็นเงิน     36,520  บาท 
 นักเรียน ม. ปลาย  จ านวน 37 คน ๆ ละ 475  บาท  เป็นเงิน     17,575  บาท 
              รวมเป็นเงิน    54,095  บาท 
                       รวมทั้งปีงบประมาณ  108,190  บาท 
 
 3.2  เงินเหลือจ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยกมาจากปีงบประมาณ  2564                 
จ านวน  142,310  บาท 
 
  =  รวมเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) + เงินเหลือจ่ายฯ ยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2564   = 108,190  + 142,310   =  250,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565  จ านวน 21 โครงการ  92 กิจกรรม 
     (แยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและ

วันส าคัญ 
7,650 - - น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี

กิจกรรม วัน  ไหว้ครู 1,000  - 
 

 - 
 

น.ส.สริินยา  บุญสืบ 

กิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน 1,000 - - นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

กิจกรรม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา - - - นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษ 500 - - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 - - - น.ส.สภุาวดี  ใจด ี

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ - - - นางอนัญญา  ริดเดิล 

กิจกรรม วันสวรรคตรัชกาลที่  9 650 - - น.ส.วิไลลักษณ์  
ลีลาศลีธรรม 

กิจกรรม วันปิยมหาราช - - - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม วันสูมาน้ าล่องสะเปาจาวเกาะคา 2,000 - - นายเอกพงค ์ ลาภโต 

กิจกรรม พ่อแห่งชาติ -  - 
 

 - 
 

นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1,500 - - น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 1,000 - - น.ส.ประทุมพร 
ช่างเหล็ก  กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ

นเรศวร 
- - - นางมณีรตัน์ ฉิมพาล ี

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

500 
- - น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี

กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน - - - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม อบรมแกนน าสภานักเรียน/สภาเด็ก 500 - - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กลยุทธ์ที ่2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศ 
15,000 13,000 - นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการท้ัง 8  
กลุ่มสาระ - 9,000 - นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม ดนตรีสร้างสรรค์เพ่ิมพูนทักษะ  - 4,000 - นายเอกพงค ์ลาภโต 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ O-Net ม.3 , ม.6 

15,000 - - นางวราภรณ์  สุภายะ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 โครงการนิเทศการเรียนการสอนและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  

1,000 - - น.ส.สุภาวดี  ใจดี 

กิจกรรม เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน 
(นิเทศ)  

500 - - 
นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 500 - - น.ส.สภุาวดี  ใจด ี

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู ้

10,000 -  - นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการมีงานท า 

2,000     
นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนเรียนรู้แบบบูรณา
การ/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

8,000     
นางวราภรณ์  สุภายะ 

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
16,110 - 41,500 นายธรรมธชั  ป๋าวงศ์ 

กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา 

- -  
(30,000) 
ไปราชการ 

 
 
 

นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

กิจกรรม ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา 

13,610  - - 
นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบุคลากร    - - นางสาวล้านนา  มาปลูก 

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ 

2,500  - -  
นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

7 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 9,200 - - นางธัญลักษณ ์ปันใจ 

กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1,500  -  - นางธัญลักษณ ์ปันใจ 

กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  7,200  -  - นางธัญลักษณ ์ปันใจ 

กิจกรรม บริการห้องสมุด (ยุวบรรณารักษ์) 500  -  - นางธัญลักษณ ์ปันใจ 

8 โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานที ่

- 63,000 5,000 นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี 

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก - 
 

55,000  - นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงเรียน - 8,000  - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษี 

 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 โครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,000 19,000 - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ - 10,000 - นายเอกพงค ์ ลาภโต 

กิจกรรม งานเว็บไซต์โรงเรียน - 4,000 - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม จัดท าสารสนเทศและฐานข้อมูล
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

- 5,000 - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน 2,000 -   - นางอนัญญา ริดเดลิ 

10 โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียน 

19,960 - - 
น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียน 19,960 - -  น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

11 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 12,000 - - นางอนัญญา ริดเดิล 

กิจกรรม แนะแนวสัญจร และนิทรรศการแนะ
แนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

7,000 - - นางอนัญญา ริดเดลิ 

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 5,000 - - นางอนัญญา ริดเดลิ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    51,000 - - นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3,000 
- - 

นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

6,000 
- - น.ส.วิไลลักษณ ์ลีลา

ศีลธรรม 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

5,000 
- - 

น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3,000 
- - 

นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17,000 
- - 

นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

8,000 
- - 

น.ส.สิรินยา  บุญสืบ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

5,000 
- - นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,000 - - นายไพฑูรย ์จันทร์สว่าง 

13 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 16,500 - น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน  -  6,500 - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม นักเรียนพิการเรียนร่วม 1,000  - - น.ส.วิไลลักษณ ์ลีลา
ศีลธรรม กิจกรรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- 10,000 - นางวราภรณ์  สุภายะ 

14 โครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

- 65,000 - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน   
การสอน 

- 40,000 - น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม บ ารุงรักษาและใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่าง ๆ  ห้องบริการ
สืบค้น ห้องสื่อมัลติมีเดีย 

- 25,000 - 

น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กลยุทธ์ที ่5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15 โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม  

ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3,500 - 50,000 นางมณีรัตน์ ฉิมพาลี 

กิจกรรม 5 ส. 3,000 - - นายวิชัย แซ่ซง 

กิจกรรม Big Cleaning Day 500 - - นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 

กิจกรรม บ้าน 6 หลัง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- - 
50,000 
เทศบาล
เกาะคา 

นางมณีรตัน์ ฉิมพาล ี

16 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7,000 - - นายไพฑูรย์ จันทร์
สว่าง 

กิจกรรม พัฒนาทักษะช่างพ้ืนฐาน 2,000 - - นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 

กิจกรรม พัฒนาทักษะเพ่ือการมีงานท า 5,000 - - นายไพฑูรย์/นายธรรม
ธัช 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์ 
- 

49,000 
- 

น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม - 2,000 - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม สอบธรรมศึกษาระดับตรี  โท  เอก 
นร. และบุคคลทั่วไป 

- ไม่ใช้งบ - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  - 30,000 - นายธรรมธัช/นายวิชัย  

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ - - - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) /น้องไหว้พ่ี/
โครงงานคุณธรรม  

- 6,000 - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม โรงเรียนสุจริต - 1,000 - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร - 10,000 - น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

18 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 9,190 - 5,000 นายวิชัย แซ่ซง 

กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานโภชนาการ
และ อย.น้อย 

1,000 - - นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,500 - - น.ส.สริินยา บุญสืบ 

กิจกรรม โรงเรียนสีขาว/ต่อต้านยาเสพติด/ 
งดสูบบุหรี่โลกโลก 

500 - 5,000 
งบลูกเสือ
ต้านภัย 

นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน 4,690 - - นายวิชัย แซ่ซง 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 500 - - น.ส.ประทุมพร 
ช่างเหล็ก 

กิจกรรม เพศศึกษาในสถานศึกษา (เพศวิถี) 1,000 - - นายวิชัย แซ่ซง 

กลยุทธ์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 46,380 

 
- - น.ส.วิไลลักษณ์ ลีล

ศีลธรรม 
กิจกรรม บ ารุงรักษายานพาหนะ/ น้ ามัน
เชื้อเพลิง (รถตู)้ 

- - (30,000) 
 

นางสาวสุภาวดี  ใจด ี

กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8,000 - - 
 

น.ส.วิไลลักษณ ์ลีลา
ศีลธรรม 

กิจกรรม บริหารงานพัสดุ 5,900 - - 
 

นางสาวสุภาวดี  ใจด ี

กิจกรรม บริหารงานการเงิน การบัญชี 2,000 - - 
 

นางทิตยา  อินแสง 

กิจกรรม งานธุรการโรงเรียน 8,000 - - 
 

นางจิตราพร ชัยมณ ี

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การศึกษา 10,000 - - 

 
น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

12,480 - - 
 

นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 
20 โครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาองค์กร 
- 25,000 7,500 นางมณีรัตน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    500 นางมณีรตัน์/ 
นางสาวล้านนา 

กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

    - นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคา     1,000 นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง     1,000 น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม งานสัมพันธ์ชุมชน     3000 นายธรรมธัช 

กิจกรรม การระดมทรัพยากรและสรรพก าลัง
เพ่ือการจัดการศึกษา 

    2,000 
นางสาววิไลลักษณ/์   
นายธรรมธัช 
 

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ    25,000  น.ส.วราภรณ ์กุณาบุตร 
21 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,500 - - น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก 
และสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 

5,500 - - น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕65  
 
1.  โครงการ :  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ   
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ชาติไทยนับเป็นชาติที่มีประวัติมายาวนานซึ่งผ่าน สิ่งต่างๆมามากมายกว่าที่จะมาเป็นชาติไทย
อย่างทุกวันนี้ บรรพบุรุษวีรชนคนกล้าต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปมากมาย ไม่เพียงแต่ล าบากยากเข็ญในการ
ปกป้องชาติบ้านเมือง ปกปักรักษาแผ่นดินมาตุภูมิอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนี้ไว้  ดังนั้นเราจะสามารถ
เห็นได้ถึงหยาดเหงื่อที่เสียสละเพ่ือชาติบ้านเมืองตราบ ถึงทุกวันนี้ที่คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในในความเป็น
คนไทย รักชาติบ้านเมืองและสถาบันอันเคารพยิ่งคือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลัก
ของชาติบ้านเมืองที่ส าคัญยิ่ง จึงต้องเคารพเทิดทูนไว้ด้วยความรักและภักดี 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ  ได้พัฒนาและ
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูก
จิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต 
ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย 
เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่  ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจน
แทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้  ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่น
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่  ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอด
เยาวชนรุ่นหลังสืบไป  

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีไทย จึงจัดโครงการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ ขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่  
รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวต่อไป 

 



2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.3  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย 
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความส าคัญ ระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึน แสดงออกซ่ึงความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2.๕  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกระดับชั้น จ านวน   120   คน 
          ครูและบุคลากร      จ านวน     19   คน           
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักเห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
        3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  
        3.2.3 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐ มีจิตส านึกเกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยนักเรียนเห็นความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 
 
- - 

1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.65 

สุทธาสินี  ไชยรังษี 

2 ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ 
กิจกรรม วันไหว้ครู 

 
 
 
 

นร. 120 
คน 

ครู 19 คน 

 
 

1,000 

 
 

มิ.ย. 65 

สุทธาสินี  ไชยรังษี 
 
สิรินยา  บุญสืบ 

กิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน 1,000 มิ.ย. 65 ธรรมธัช  ป๋าวงศ ์
กิจกรรม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนาง
เจ้า-สุทิดา 

- 
มิ.ย. 65 วราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 500 ก.ค. 65 สุทธาสินี ไชยรังษี 
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.10 

- ก.ค. 65 สุภาวดี  ใจด ี

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ - ส.ค. 65 อนัญญา  ริดเดิล 

กิจกรรม วันสวรรคตรัชกาลที่  9 
650 ต.ค. 64 วิไลลักษณ์ ลีลา

ศีลธรรม 
กิจกรรม วันปิยมหาราช - ต.ค. 64 บุศริน เหมทานนท์ 
กิจกรรม วันสูมาน้ าล่องสะเปาจาว
เกาะคา 

2,000 พ.ย. 64 เอกพงค์  ลาภโต 

กิจกรรม พ่อแห่งชาติ - ธ.ค. 64 นายวิชัย  แซ่ซง 
กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

1,500 ธ.ค. 64 ล้านนา  มาปลูก 

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 1,000 ม.ค. 65 ประทุมพร ช่างเหล็ก 
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวร 

- ม.ค. 65 มณีรัตน์ ฉิมพาลี 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม - 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 ก.ย. 

65 
น.ส.สุทธาสินี  ไชย
รังษี 

 
 
 
 



7.  งบประมาณ   จ านวน      7,650  บาท 
   เงินอุดหนุน        7,650  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี      -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -       บาท 
   
 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่
ดีงาม  รักความเป็นไทย 

- การสังเกต 
-การประเมินความ
พึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 
-ประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
 9.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 9.3 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 9.4 ครูจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
            (นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี)           (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



2.  โครงการ :  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน   
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป  (งานกิจการนักเรียน) 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยก าหนด ประเทศไทยเราปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจึง
เป็นภาระส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดด้านความม่ันคงให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียน
เพ่ือมุ่งส่งเสริม พัฒนาวิถีประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญา
ธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   

     โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนักในความส าคัญของกระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน 
จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียน
รู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิต
ตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีเป้าหมายปลูกฝังวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน ด าเนินกิจกรรม ๓D ด้วย ๖ หลักธรรมาภิบาล ฝึกฝนการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สร้างจิตส านึกให้รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะค านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จัดกิจกรรมชมรมสภา
นักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีพ้ืนฐานการด ารงชีวิต การปรับตัวให้อยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตยได้
อย่างมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย สู่สังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
 2.๒ เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน พัฒนาอัตลักษณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน ด้วยกิจกรรม 
๓ D และ ๖ หลักธรรมาภิบาล  
 2.๓ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนธรรมาภิบาลสู่สถานศึกษาอ่ืน 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
        - นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ทุกระดับชั้น จ านวน 120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน           
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่
สังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
        3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร้อยละ ๙5 มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ คือ             
“มีคุณธรรม น าปัญญา จิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในระดับด ี
       3.2.3 มีเครือข่ายสภานักเรียนธรรมาภิบาล 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 

- 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

น.ส.สุทธาสินี   
ไชยรังษี 

2 ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน   
2.1  กิจกรรม เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนปี 2565 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

- 

 
 

1 ก.พ. 65-
30มี.ค. 65 

 
 
นายเอกพงศ์  ลาภโต 

2.2  กิจกรรม อบรมแกนน าสภา
นักเรียน/สภาเด็ก 

ร้อยละ 
100 

500 1 ธ.ค. 64- 
30 ส.ค. 65 

 

น.ส.สุทธาสินี   
ไชยรังษี 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม - 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ - - 

1-30 
กันยายน 

65 

น.ส.สุทธาสินี  ไชย
รังษี 



7.  งบประมาณ   จ านวน          500     บาท 
   เงินอุดหนุน            500     บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี         -        บาท 
   เงินอ่ืน ๆ          -        บาท 
   
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข ร้อยละ 85 
2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียน
จัดให้ร้อยละ 85 
3.  นักเรียน บุคลากรอื่น มีความพึงพอใจต่อ
โครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4.  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

- การสังเกต 
-การประเมินความ
พึงพอใจของการ  
จัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปรกติในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  นักเรียนสามารถน าวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
          4. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
          5. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
            (นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี)           (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 



3. โครงการ :  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม      

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม     

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  สุภายะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยมุ่งเน้น การจัดการศึกษาทั้งด้านความรู้ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อ สังคมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสถานศึกษา
ต้องการให้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนา ผู้เรียนเพ่ือยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน คือ เก่ง ดี มีสุข ได้นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดการศึกษา
เพ่ือตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครูผู้สอนได้นาทักษะกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม และ
ประสบการณ์ต่างๆจัดให้ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในทุกระดับ ทุกหน่วยงานที่จัดแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 จากความส าคัญดังกล่าว  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  ตลอดจนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความ   เป็น
เลิศขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกด้านตามศักยภาพ 
 2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการทดสอบทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู่ต่างๆ ทั้ง
ระดับโรงเรียนและระดับชาติ   
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
            3.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็ม
ศักยภาพ  

3.1.2  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
3.1.3  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านดนตรี 
3.1.4  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการ 

                              พัฒนาและร่วมกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ   
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็ม
ศักยภาพ  
   3.2.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ด้านวิชาการและ แข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
   3.2.2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 สูงขึ้นร้อยละ 75 
                               
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

- - 
1-30 
ตุลาคม 
2564 

น.ส.วราภรณ ์
กุณาบุตร 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2.1  กิจกรรม การแข่งขันทักษะ
วิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

 
ร้อยละ 85 

 
 

9,000  

 
 

11 
พฤศจิกายน 
2564 – 1 
กันยายน 
2565 

 
 
น.ส.วราภรณ ์
กุณาบุตร 

2.2  กิจกรรม ดนตรีสร้างสรรค์
เพ่ิมพูนทักษะ 
 

ร้อยละ 85 
4,000 

 
นายเอกพงค ์
ลาภโต 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
 2.3  กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net ม.3 , ม.6 

ร้อยละ 75 15,000 11 
พฤศจิกายน 
2564 – 1 
กันยายน 
2565 

นางวราภรณ์ 
สุภายะ 

5 ประเมินผล 
   5.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

   5.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางวราภรณ์ 
สุภายะ 

 
7.  งบประมาณ  จ านวน    15,000  บาท   
   เงินอุดหนุน       15,000  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี 13,000  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -     บาท 
 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและ
เต็มศักยภาพ  

-การประเมิน 
-การวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ส ารวจ  
 

แบบส ารวจ  
เกียรติบัตร/รางวัล 

3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ได้รับทักษะ
ทางด้านกีฬา 

การวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางดนตรี 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

4. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 75 

การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 9.2 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 9.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น  
 9.4 ผู้เรียนนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  



      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

               (นางวราภรณ์  สภุายะ)           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  โครงการ :  นิเทศการเรยีนการสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวด ี ใจดี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการ

พัฒนาครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional 
Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนกัเรียนในโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที ่Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ 
“ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการท างาน เพ่ือปรับปรุง
ผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลงไป
ถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบ
นี้เป็น เหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการ   และความสนใจของสมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนเป็นหลัก  

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้เห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้
รูปแบบของ  PLC  จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการเรียนการสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ขึ้น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่  Thailand 4.0 ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

 
 2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือให้ครูมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
         3.1.1 ครูได้รับการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอนร้อยละ 100 
          3.1.2 ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.1.3 ครูมีความรู้ เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน      คิด
เป็นร้อยละ 90 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศในชั้นเรียน 
   3.2.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการส่ง เสริมและพัฒนาให้มีความรู้  
ความสามารถใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้
รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  
  3.2.2 นักเรียนกลุ่มทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อ
การ เรียนรู้จากการครูมืออาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทาง วิชาชีพ” 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 ต.ค. 64– 
10 พ.ย.64 

 
 
 
น.ส.สุภาวด ีใจด ี

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการนิเทศ
การเรียนการสอนและชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
2.1  กิจกรรม เยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการณ์สอน (นิเทศ) 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 
 

500 

 
 
 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

 
 

 
นางวราภรณ์  
สุภายะ 

 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
 2.2  กิจกรรม ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) 
ร้อยละ 100 500 1 ต.ค. 64– 

30 ก.ย.65 
น.ส.สุภาวด ีใจด ี

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

น.ส.สุภาวด ีใจด ี

7.  งบประมาณ   จ านวน    1,000  บาท 
   เงินอุดหนุน      1,000  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -       บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมชั้นเรียนและ
สังเกตการณ์สอน 

การรายงานผลการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

แบบประเมิน/แบบรายงาน 

๒. ครูมีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 

-การรายงานผลการ
ท ากิจกรรม PLC 
-การน าเสนอวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

-แบบรายงานผลการท า
กิจกรรม 
-รายงานผลงานการ ปฏิบัติงาน 
-แบบรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูได้รับการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน 
 9.2 ครูมีความร่วมมือ รวมพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
 9.3 ครูได้รับความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชมุชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 
 

      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

               (นางสาวสุภาวดี  ใจด)ี           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



5.  โครงการ :  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  สุภายะ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า  “ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความ   เป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ” และ
ในวรรคสองที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรค
หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ”  
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ตลอดจนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และได้พยายามปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน ความต้องการ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และการสนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพ่ือการมีงานท า ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้อง
กับท้องถิ่น และ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 
 
  



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และความต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร้อยละ 100  

  3.1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

  1.1.3 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 100      
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ และ สติปัญญา 

 3.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   

4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
- 

 
- 

 
1 ต.ค. 64 

– 
10 พ.ย.64 

 
นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 



 
 

2.1 กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรการมีงานท า 

 
 
 

2,000 30 ธ.ค. 64 
–30ก.พ.65 

นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

 2.2 กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 

ร้อยละ 
85 

8,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

 

7.  งบประมาณ   จ านวน    10,000  บาท 
   เงินอุดหนุน      10,000  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -       บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 

1. แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
 9.2 โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

 

      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางวราภรณ์  สภุายะ)           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ  
  

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

ร้อยละ 

90 



6.  โครงการ :  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษายึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
มีความจ าเป็นส าคัญในการสร้างโรงเรียนคุณภาพที่สุด คือ ครูซึ่งครูต้องเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” และ
ล าดับต่อมาเป็นบุคคลที่ต้องมีวุฒิภาวะความเป็น “ครู” ทั้งวิถีชีวิตและจิตใจ รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ครู จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตนเองสอน และมีเทคนิค  
กระบวนการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียน
ได้ส าเร็จ  
 กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพดังกล่าวนั้นมีหลายแนวทาง เช่น การ
อบรม สัมมนา ประชุม การศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการวิเคราะห์วิจัยงาน เป็นต้น  
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมี
นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  19  คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
   3.2.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง และศึกษา   ดู
งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   3.2.๒ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
   3.2.3 ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง /ปี 
        3.2.4 ครูร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 ต.ค. 64– 
10 พ.ย.65 

 
 
 
นายธรรมธัช  
ป๋าวงศ์ 

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 

2.1  กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา
เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ) 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 

30,000 

 
 

1 ต.ค. 64– 
30 ก.ย.65 

 
 

นายธรรมธัช  
ป๋าวงศ์ 

2.2  กิจกรรมศึกษาดูงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 
 

13,610 1 ม.ค. 65– 
30 มี.ค.65 

นายธรรมธัช  
ป๋าวงศ์ 

2.3  กิจกรรม ประชุม อบรม  
ครูและบุคลากร (ประชุม
ประจ าเดือน) 

ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 64– 
30 ก.ย.65 

นางสาวล้านนา  
มาปลูก 

 2.4  กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ร้อยละ 100 2,500 1 ต.ค. 64– 
30 ก.ย.65 

นายธรรมธัช  
ป๋าวงศ์ 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
3 ประเมินผล 

   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 ก.ย. 

65 
นายธรรมธัช  
ป๋าวงศ์ 

7.  งบประมาณ   จ านวน    46,110  บาท 
   เงินอุดหนุน      16,110  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -        บาท 
   เงินอ่ืน ๆ  30,000  บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. เป้าหมาย  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

- สอบถาม สังเกต ประเมิน
ตามสภาพจริง 

- แบบประเมิน  
- แบบสังเกต 

2.ด้านการเงิน  
- งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกิจกรรมที่จัด 

- ประเมินจากการจัด 
กิจกรรม 

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ 

3. กระบวนการ  
- ครูและบุคลากรน าความรู้ความสามารถมา
พัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

- การน าเสนอผลงาน ต่างๆ
ของครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 

- แบบรายงานผล  
- แบบประเมิน 

4. ด้านภาพลักษณ์  
- โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 

- การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินผล  
การปฏิบัติงาน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 9.2 ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 9.3 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
                (นายธรรมธัช  ป๋าวงศ)์            (นายธรรมธัช  ป๋าวงศ)์ 
           ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม        หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  

      ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 



7.  โครงการ :  พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญลักษณ ์ ปันใจ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 นโยบายการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2565 ได้ก าหนดการพัฒนา
ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหารว่าคนไทยมีการใฝ่รู้ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม ห้องสมุด ก็เป็น
อีกหนึ่งรูปแบบของปฏิบัติการเติมเต็มองค์ความรู้ 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียนและครู  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนางานให้มี
เอกสาร  สื่อวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการและเอ้ือต่อการเรียนรู้  และสอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การอ่านในยุคแห่งการ
สื่อสารไร้พรหมแดนโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัวมนุษย์ผู้ใฝ่รู้     ใฝ่เรียน เพียงเราก้าวเข้าสู่โลก
ดิจิทัลเราก็จะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้การอ่านจึงไม่ผูกติดอยู่กับหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่สามารถอ่านจาก
เว็บไซต์  หรือศึกษาจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได ้
 เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขึ้นเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่
มีมาตรฐาน  ส่งผลให้เด็กไทยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังเป็นห้องสมุดที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อนักเรียน และครูในโรงเรียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน  
 2.2 เพ่ือปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          3.1.2 ผู้ใช้บริการร้อยละ 85 สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว  
          3.1.2 ผู้ใช้บริการร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
                   3.1.3 นักเรียน/ครูร้อยละ 85 ได้เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน 
โรงเรียนอย่างเพียงพอ  
     3.2.2 ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจน่าเข้าใช้บริการ  
     3.2.2 ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางพักผ่อน ผ่อนคลาย เป็นแหล่งนันทนาการระหว่างพัก  
     3.2.4 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง และเป็นศูนย์เรียนรู้ 
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
   
4. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องสมุด โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

- - 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นางธัญลักษณ ์  
ปันใจ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 
2.1  กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
 

ร้อยละ 85 

 
1,500 

 
 

1 พ.ย. 64- 
30 ก.ย. 65 

 
 
นางธัญลักษณ ์  
ปันใจ 

2.2  กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด 

ร้อยละ 85 7,200 1 พ.ย. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางธัญลักษณ ์  
ปันใจ 

 
กิจกรรม บริการห้องสมุด  
(ยุวบรรณารักษ์) 
 

ร้อยละ 85 500 
1 พ.ย. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางธัญลักษณ ์  
ปันใจ 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
3 ประเมินผล 

   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

 

 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

 
   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางธัญลักษณ ์  
ปันใจ 

7.  งบประมาณ   จ านวน    9,200  บาท 
   เงินอุดหนุน      9,200  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -      บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -      บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 8.1  ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหลังจากจัดกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียน ร้อยละ 85  สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

2. นักเรียน/ครูไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 เข้าใช้
บริการห้องสมุด 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 85 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ  
 9.2 ห้องสมุดได้บริการผู้เรียน คร ูเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ ประโยชน์จากการศึกษา
หาความรู้เพิ่มมากข้ึน 
 9.3 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
               (นางธัญลักษณ์  ปันใจ)           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



8.  โครงการ :  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานที่ 
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น  แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ดังในมาตรา 25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  
สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ์  อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
 ด้วยโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  4  กิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทางวิชาการ  และ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน  โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง  เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
 ดังนั้น โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจึงจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานที่เพ่ือ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  เศรษฐกิจ  ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
  2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกมาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานที่ 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 

             1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีประสบการณ์ตรงและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 

         2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-6 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานโรงเรียน
           
 3.2  ด้านคุณภาพ 

      นักเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกมาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
   
4. สถานที่ด าเนินการ 
 อาคารพิพิธภัณฑสถานโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

- 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นางมณีรัตน์     
ฉิมพาลี 

2 ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.1  กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

 
 
 
 

55,000 
 

30 ธ.ค. 64  
–30ก.พ.65 

 
นางมณีรัตน์     
ฉิมพาลี 

2.2  กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑสถานโรงเรียน 

ร้อยละ 
85 

8,000 1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 65 

นางสาวสุทธสิน ี 
ไชยรังษี 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 65 
นางมณีรัตน์      
ฉิมพาลี 

 
 

ร้อยละ 

95 



7.  งบประมาณ   จ านวน    55,000  บาท 
   เงินอุดหนุน           -       บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี 55,000  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -       บาท 
   
8.  การติดตามและประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
๒. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมทัศนศึกษา 

-  ตรวจสอบ 
-  ส ารวจ 
-  ส ารวจ/ประเมิน 

-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบส ารวจ/ แบบประเมิน 
 

๒. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 

- ประเมิน 
- ส ารวจความพึง
พอใจ 

-  แบบประเมิน 
-  แบบส ารวจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
 9.2  นักเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 9.3  นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานที่ 
 
 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
               (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี)            (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 



9.  โครงการ :  จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกับจุดเน้นนโยบายที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินภารกิจตาม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับ
นักเรียนใน การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครู
น ามาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่อ
อ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย
และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการจัดหาและผลิต
สื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          3.1.1  ครูและนักเรียนทุกคน ได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน          
          3.1.2  ครูทุกคนใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
    3.2.1 ครูผู้สอนร้อยละ 85 ในกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ สามารถใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดี 
    3.2.2 ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้ครูมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารจัด
การศึกษา 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
6.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 ต.ค. 64– 
10 พ.ย.64 

 
 
 
นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการจัดหา
และผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1  กิจกรรมพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 

10,000 

 
 
 

1 ธ.ค. 64– 
31 ส.ค.65    

 
 
 

นายเอกพงศ ์ 
ลาภโต 

2.2  กิจกรรม งานเว็บไซต์
โรงเรียน 

1 โดเมนต์ 4,000 1 ธ.ค. 64– 
31 ส.ค.65    

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

2.3  กิจกรรม จัดท าสารสนเทศ
และฐานข้อมูลโรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม 

ร้อยละ 100 5,000 1 ธ.ค. 64– 
31 ส.ค.65    

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

2.4  กิจกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน ครูร้อยละ 
85 

2,000 
1 ธ.ค. 64–
30 ก.ย.65    

นางอนัญญา 
ริดเดิล 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
 3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
- - 

1-30 ก.ย. 
65 

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

7.  งบประมาณ   จ านวน    21,000  บาท 
   เงินอุดหนุน        2,000   บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี       19,000   บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -        บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูผู้สอน สามารถใช้สื่อประกอบการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ร้อยละ 100 

ตรวจสอบเป้าหมายกับ 
ผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผล 

2. ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 85 

ตรวจสอบเป้าหมายกับ 
ผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผล 

3. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ สมบรูณ์ ร้อยละ 90 

ตรวจสอบเป้าหมายกับ 
ผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผล 

4. ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน  
และผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 100 

ตรวจสอบเป้าหมายกับ 
ผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผล 

5. ครูร้อยละ 85 มีงานวิจัยในชั้นเรียน เล่มวิจัย แบบประเมินผล 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูและนักเรียน ได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็น
ปัจจุบัน 
 9.2  มีการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
 9.3  มีการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9.4  ครูมีวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 

      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

           (นางสาวบุศริน  เหมทานนท)์           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 



10. โครงการ :  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หลักการและเหตุผล 

 
 แนวนโยบายตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในด้านแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งมีการจัด
การศึกษาที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้รับบริการ
หรือผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับความพึงพอใจต่อการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา และใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง              ( 
Active Learning) ในด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผล
ประเมินผลอย่างหลากหลาย รวมทั้งการจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน           ให้เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนางานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน       มี
ความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียนทั้งโรงเรียนซึ่งสามารถใช้
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ส าคัญ ที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ แล้ว
น าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ  ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตัวครูผู้สอนและนักเรียนให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลประเมินผลจึง
จัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนขึ้น เพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและ
สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือพัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือจัดท าหรือจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ 
 2.3 เพ่ือให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในงานวัดผลประเมินผลการ  
เรียนรู้ และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ  
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          3.1.1 โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
          3.1.2 โรงเรียนมีเอกสารการวัดและประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐      
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบที่มีคุณภาพครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
     3.2.2 ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน 
      
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 ต.ค. 64– 
10 พ.ย.64 

 
 
 
นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนา
ระบบการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียน 
กิจกรรม วัดและประเมินผล 

 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 

25,000 

 
 
 

1 ต.ค. 64– 
10 ก.ย.65 

 
 
 
นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
 

หลังจัด
กิจกรรม 

 
นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

    3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 1-30 
กันยายน 
65 

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

 
 
 
 



7.  งบประมาณ   จ านวน    19,960  บาท 
   เงินอุดหนุน      19,960  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -        บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -        บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1.ครูจัดท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
2.ครูจัดท าแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระฯ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. แบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
๓. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูมีแบบวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมหลักสูตร 
9.2 นักเรียนรู้ผลการเรียนของตนเองและมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองต่อไป 

 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
           (นางสาวบุศริน  เหมทานนท)์          (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

 (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  โครงการ :  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่  1 พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานสพฐ.ที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดขอบโครงการ นางอนัญญา  ริดเดิล (งานแนะแนว) 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เน้นพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจรวมถึงกิจกรรมการแนะแนว  ทั้งด้าน
การศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 21 ได้กล่าวไว้ว่า 
แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งแล้ว โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีก
ประการหนึ่งก็ คือการประชาสัมพันธ์ในการรับนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน ในระดับชั้น ม. 1  
และ ม. 4 เพ่ือให้สามารถรับนักเรียนได้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ขึ้น มีการแนะแนว
การศึกษาต่อและด้านอาชีพให้กับนักเรียน มีการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและ
สถาบันการศึกษา  

2.2 เพ่ือแนะน าการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในช่วงชั้น
ต่างๆ 

2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ทั้งด้านการปรับตัวพัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์และ
สติปัญญาสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายด้านปริมาณนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกระดับชั้น  จ านวน 120 คน
 3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียนมีการปรับตัวมีพัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์และ
สติปัญญา สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น 
ม. 1  และ ม. 4  ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

- - 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นาง
อนัญญา  
ริดเดิล 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.1  กิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะ
แนวการศึกษาต่อและอาชีพชั้น ม. 1 
และ ม. 4 

 
 

ร้อยละ 95 

 
 

7,000 

 
 

1 ธ.ค. 64- 
30 มี.ค. 65 

 
 
นาง
อนัญญา  
ริดเดิล 

2.2  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตร 

ร้อยละ 
100 

5,000 1 มี.ค. 65- 
30เม.ย. 65 

นาง
อนัญญา  
ริดเดิล 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

 

นาง
อนัญญา  
ริดเดิล 

 
   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นาง
อนัญญา  
ริดเดิล 

 
 
 
 



7.  งบประมาณ   จ านวน    12,000  บาท 
   เงินอุดหนุน      12,000  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี      -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -       บาท 
   
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ร้อยละ 95 

- ส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

2.  นักเรียนร้อยละ 100 จบหลักสูตร - ส ารวจ - แบบส ารวจ 
 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        9.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมส าเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตและมีที่ศึกษาต่อ 
        9.2 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
             (นางอนัญญา  ริดเดิล)           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. โครงการ :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  สุภายะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวดที่ 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมด้านทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และภาษาอังกฤษ  

เพ่ือให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา  เน้นวิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้อง กับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          3.1.1  นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน 
                              วิชาการ 
                    3.1.2  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 3.2  ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  มี 
                             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยสูงขึ้น   
     3.2.2 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 85 มีสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ  
                               1 ชิ้น/ภาคเรียน  
                             

4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

- - 
1-30 
ตุลาคม 
2564 

น.ส.วราภรณ ์     
กุณาบุตร 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา 
2.1  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

ร้อยละ 
75 

 
 
 

3,000  

 
 
 

11 
พฤศจิกายน 
2564 – 1 
กันยายน 
2565 

 

 
น.ส.ปัทมพรรณ        
ริ้วเจริญ 

2.2  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ร้อยละ 
85 

6,000 
 

น.ส.วิไลลักษณ ์
ลีลาศีลธรรม 

2.3  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 
85 

5,000 
 

น.ส.สุทธสิน ี ไชย
รังสี 

2.4  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

ร้อยละ 
90 

3,000 
 

นายวิชัย     แซ่ซง 

2.5  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 
85 

17,000 
 

น.ส.วราภรณ ์
กุณาบุตร 

2.6  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 
75 

8,000 
 

น.ส.ประทุมพร  
ช่างเหล็ก 
 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
 2.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ร้อยละ 

85 
5,000 

 
11 

พฤศจิกายน 
2564 – 1 
กันยายน 
2565 

นายธรรมธัช   
ป๋าวงค์ 

2.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ร้อยละ 
85 

4,000  
 

นายไพฑูรย์  
จันทร์สว่าง 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางวราภรณ์  
สุภายะ 

 
7.  งบประมาณ   จ านวน    51,000  บาท 
   เงินอุดหนุน       51,000  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี       -    บาท 
   เงินอ่ืน ๆ        -     บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตรวจสอบเป้าหมาย

กับผลที่เกิดขึ้น 
แบบประเมินผลโครงการ 

2. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินภายในและภายนอก 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น 
 9.2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
               (นางวราภรณ์  สภุายะ)            (นางวราภรณ์  สภุายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



13.  โครงการ :  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ”ก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 2565 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนา  ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและ
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้ แปรเปลี่ยนไปมาก
ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมปลอดภัย
จากวิกฤตท้ังมวล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
 2.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ 
 2.๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้ง
ต่อตนเองและสังคม 
 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ทุกระดับชั้น จ านวน 120  คน ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง           
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 

 3.2.2 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเรียนร่วม ร้อยละ 90 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 
6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 
 
- - 

1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.1  กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ร้อยละ 
100 

 
 

6,500 

 
พ.ค.-ก.ค.

65 

 
น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.2  กิจกรรม นักเรียนพิการเรียน
ร่วม 

ร้อยละ 
85 

1,000 พ.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

นางสาววิไล
ลักษณ ์ ลีลา
ศีลธรรม 

2.3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19 

ร้อยละ 
100 

10,000 1 ต.ค. 64–  
30 ก.ย.65 

นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- 
 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ - - 

1-30 
กันยายน 

65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

 



7.  งบประมาณ   จ านวน    17,500  บาท 
   เงินอุดหนุน        1,000   บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี  16,500  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ        -        บาท 
 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

- ส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

๒.  นักเรียนพิการเรียนร่วม ร้อยละ 90 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

- ส ารวจ 
- คัดกรอง/ทดสอบ 

- แบบส ารวจ 
- แบบคัดกรอง/
แบบทดสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 9.2 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ ์ 
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
            (นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี)            (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



14.  โครงการ :  พัฒนาระบบไอซีทีเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการบริหาร 
                     จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ 
มระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม        ซึ่งปรากฏใน
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้าน
ภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ดังนั้นโรงเรียน จึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ          ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทัน     ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่ องและทันสมัย โดยจะ
ให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์  
 1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
 1.3  ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน
 1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุกกลุ่ม
สาระ  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 2.๒ เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
 2.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้ง  ห้องบริการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 



 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          ครู และนักเรียนทุกคนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน
และครูมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษา 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 นักเรียนไม่ต่ าร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
     3.2.2 ครู นักเรียน มีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา ร้อยละ ๘5   
    

4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 ต.ค. 64– 
10 พ.ย.64 

 
 
 
นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนา
ระบบไอซีทีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
2.1  กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

 
 
 
 

ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 

1 ธ.ค. 64– 
31 ส.ค.65 

 
 
 
 
 

นางสาวบุศริน
เหมทานนท์ 

2.2  กิจกรรมบ ารุงรักษาและใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 
 

ร้อยละ 85 25,000 1 ธ.ค. 64– 
31 ส.ค.65 

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่าง ๆ  
ห้องบริการสืบค้น ห้องสื่อ
มัลติมีเดีย 

    

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - หลังจัด
กิจกรรม 

 

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 1-30 
กันยายน 

65 

นางสาวบุศริน 
เหมทานนท์ 

 
7.  งบประมาณ   จ านวน    65,000  บาท 
   เงินอุดหนุน          -        บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี 65,000  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -        บาท 
 

8.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Output) 
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้กับการเรียนการ
สอน ร้อยละ 85 
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ ICTในการ
เรียนรู้ ร้อยละ 85 
- โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้งานบอร์ดสมองกล 
(Kid Bright) 

 
- ทดสอบ 
 
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 

 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

 
ส ารวจความต้องการ
และความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินผลโครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 9.2  นักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ 
 9.3  โรงเรียนยปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้ง  ห้องบริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 9.4  โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 
 
 



      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

           (นางสาวบุศริน  เหมทานนท)์           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.  โครงการ :  พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 จากยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ข้อที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หมายถึง จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดจิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
ในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน 
 การฝึกฝนให้นักเรียนที่จิตอาสาเป็นคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจ ในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นหลักการใน
การด าเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมเช่นการช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ าการดูแลรักษาสาธารณสมบัติเช่น โทรศัพท์สาธารณะหลอด
ไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง  แม้แต่การประหยัดน้ าประปาหรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดย
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ร้อง
ขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ตลอดจนร่วมมือกระท าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาแต่ต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ก าลังเป็นที่ได้รับความ
สนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะเกิดกับมนุษย์ และผลที่ เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรตระหนักถึงปัญหานี้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์
และพัฒนาเป็นหน้ าที่ ของทุกคน ไม่ ใช่ ใครคนใดคนหนึ่ ง  ที่ จะต้องร่ วมกันรณรงค์ รู้ จั กใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนานดังนั้น โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกฝังให้นักเรียนมีส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมจึงจัดท าโครงการจิต
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนที่จิตอาสาเป็นคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกระดับชั้น  จ านวน    120    คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนมีความตระหนัก เป็นผู้มีจิตอาสา และเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 
6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 
 
- - 

1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.65 

นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2.1  กิจกรรม 5 ส. 

 
ร้อยละ 

85 

 
 

3.000 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
นายวิชัย  แซ่ซง 

2.2  กิจกรรม Big Cleaning Day ร้อยละ 
85 

500 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

นายไพฑูรย์  
จันทร์สว่าง 

 2.3 กิจกรรม บ้าน 6 หลัง สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
85 

50,000 
เทศบาล
เกาะคา 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ - - 

1-30 
กันยายน 

65 

นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

 
7.  งบประมาณ   จ านวน    53,500  บาท 
   เงินอุดหนุน        3,500  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -        บาท 
   เงินอ่ืน ๆ  50,000  บาท 



8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.  นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีความเต็มใจและ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนที่จิตอาสาเป็นคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม 
 9.2 นักเรียนมีส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
               (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี)            (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

 ( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  โครงการ :  เสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพฑูรย์  จันทร์สว่าง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็น คนดี คนเก่ง   มี
คุณภาพให้มีความพร้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้แนวทางด ารงชีวิตและปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไปที่
เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆเกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง
และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ  
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
มีความส าคัญต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน   ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง  และผู้อ่ืน        อย่าง
ยั่งยืน  
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้ตระหนักในความส าคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดท า
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน      โดย
นักเรียนจะได้ศึกษา  เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได ้ 
 
 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะเพ่ือการมีงานท า 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกระดับชั้น  จ านวน 120 คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     - นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมความรู้และทักษะพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ร้อยละ 90 
     - นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะเพ่ือการมีงานท า ร้อยละ 90 
   
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

- - 
1 ต.ค. 64 

–  
10 พ.ย.64 

นายไพฑูรย์  
จันทร์สว่าง 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  กิจกรรม พัฒนาทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 

 
 

ร้อยละ 90 

 
 

2,000 

 
 

1 ธ.ค. 64 
- 

30 มี.ค. 65 

 
 
นายไพฑูรย์  

จันทร์สว่าง 

2.2  กิจกรรม พัฒนาทักษะเพ่ือการมี
งานท า 

ร้อยละ 90 5,000 16 พ.ค. - 
31 ส.ค. 65 

นายไพฑูรย์  
จันทร์สว่าง 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- - หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 
3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 1-30 
กันยายน 

65 

นายไพฑูรย์ 
จันทร์สว่าง 



7.  งบประมาณ   จ านวน    7,000   บาท 
   เงินอุดหนุน      7,000   บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ      -       บาท 
   
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมความรู้
และทักษะพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ร้อยละ 90 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

2. นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะเพ่ือ
การมีงานท า ร้อยละ 90 

ตรวจสอบเป้าหมาย
กับผลที่เกิดขึ้น 

แบบประเมินผลโครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมความรู้และทักษะพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
 9.2 นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะเพ่ือการมีงานท า  
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
             (นายไพฑูรย์  จันทร์สว่าง)            (นางวราภรณ์  สภุายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

 ( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  โครงการ :  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์   
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  ได้ก าหนดการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี และมีจุดมุ่งหมายการศึกษาเพ่ือ มุ่งพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข รวมถึงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก    ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 ดังนั้น โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม     ที่
พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักการในการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานที ่2  คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของคนไทย ที่พึง
ประสงคใ์นฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา
กรุณา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 2.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดได้ 
 2.๔  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ความส าคัญ ระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึน แสดงออกซ่ึงความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
อันพึงประสงค ์           
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนัก เห็นความส าคัญ  เห็นคุณค่าและ
ส านึกในความเป็นชาติไทย 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 
6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 
 
- - 

1 ต.ค. 63–  
10 พ.ย.63 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์   
2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 

นร. 120 
คน 

ครู 19 คน 

 
 
 

2,000 
 

 
 
 
ม.ค. 65 
 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
ระดับตรี  โท  เอก นร. และบุคคล
ทั่วไป 

- พ.ย. 64 น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ      
เนตรนารี 

30,000 ธ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.4 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

- พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังสี 
 
 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
 2.5 กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม 

(สพฐ.) /น้องไหว้พ่ี/โครงงาน
คุณธรรม 

 
นร. 137 

คน 
ครู 22 คน 

6,000 
พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.6 กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 1,000 
พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

2.7 กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร 10,000 
พ.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- 
 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ - - 

1-30 
กันยายน 

65 

น.ส.สุทธาสินี  
ไชยรังษี 

7.  งบประมาณ   จ านวน    49,000  บาท 
   เงินอุดหนุน           -       บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี 49,000  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -       บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
2. ลูกเสือ เนตรนารีร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการเข้าค่ายพักแรม 
3.  นักเรียนร้อยละ 85 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ประเมินคุณลักษณะ 
 
- สังเกต 
 
- ประเมิน  
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือ 
 9.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น 
 9.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนววิถีพุทธ 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
            (นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี)            (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



18.  โครงการ :  โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัย  แซ่ซง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิโดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ
และทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อม
เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคาม
ต่อสุขภาพได้ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  
เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้ง
การแสดงออกที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิด
ทางเพศ การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ   
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  85 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก 

อย่างเหมาะสม  
3.1.5 นักเรียนร้อยละ  85 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
3.1.6 นักเรียนร้อยละ  85 มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   
 
6. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

 
 
- - 

1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นายวิชัย  แซ่ซง 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.1  กิจกรรม พัฒนาระบบ
บริหารงานโภชนาการและ อย.น้อย 

 
 

ร้อยละ 
80 

 
 

1,000 

 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
นางมณีรัตน์      
ฉิมพาลี 

2.2  กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 
80 

1,500 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

นางสาวสิรินยา 
บุญสืบ 

 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

 

กิจกรรม โรงเรียนสีขาว/ต่อต้านยา
เสพติด/งดสูบบุหรี่โลก 

ร้อยละ 
85 

500 
(5,000) 
งบลูกเสือ
ต้านภัย 

มิ.ย. – ก.ค. 
65 

นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน ร้อยละ 
85 

4,690 ธ.ค. 64 นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 
85 

500 พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

นางสาวประทุม
พร ช่างเหล็ก 

กิจกรรม เพศศึกษาในสถานศึกษา 
(เพศวิถี) 

ร้อยละ 
85 

1,000 พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

นายวิชัย  แซ่ซง 

3 ประเมินผล 
3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- 
 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ - - 

1-30 
กันยายน 

65 

นางมณีรัตน์      
ฉิมพาลี 

 
7.  งบประมาณ   จ านวน    14,190  บาท 
   เงินอุดหนุน        9,190  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี     -        บาท 
   เงินอ่ืน ๆ    5,000  บาท 
 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
3. นักเรียนร้อยละ 85 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
4. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     
5. นักเรียนร้อยละ 85 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
6. นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
ทดสอบ 
ส ารวจ 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 

 
 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ด้านคุณภาพ 

           นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน 
 

 
สังเกต 
ส ารวจ 

ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบประเมินผล 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
                 (นายวชิัย  แซ่ซง)          (นางมณีรัตน์      ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.  โครงการ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบายและจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน รวมถึงมีความมุ่งหมายที่จะ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยมีนโยบายให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ยึด
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไปให้เขตพ้ืนที่
การศึกษารับผิดชอบ  และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้   โรงเรียนจึงมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้
โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ท าการบริหารจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพ่ือให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน 
 2.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
 2.3 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและลดภาระการท างานของครู 
           2.4 เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  ปรัชญา   
               และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          นักเรียน คร ูผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ           
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     ด้านคุณภาพโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา      
ภิบาล และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
   

4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการด าเนินงาน 

- 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นางสาววิไลลักษณ์ 
ลีลาศีลธรรม 

2 ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
2.1  กิจกรรม บ ารุงรักษายานพาหนะ/น้ ามัน
เชื้อเพลง (รถตู้) 

 
 

30,000 

 
 
 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

 
 
นางสาวสุภาวด ี ใจ
ดี 

2.2  กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางสาววิไลลักษณ์ 
ลีลาศีลธรรม 

2.3  กิจกรรม บริหารงานพัสดุ 5,900 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางสาวสุภาวด ี ใจ
ดี 

2.4 กิจกรรม บริหารงานการเงิน การบัญชี 
 

2,000 
 

1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางทิตยา อินแสง 

2.5 กิจกรรม งานธุรการโรงเรียน 8,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางจิตราพร ชัยมณี 
 

 
2.5 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การศึกษา 10,000 1 ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 
นางสาวบุศริน  
เหมทานนท์ 

 
2.6 กิจกรรม ซ่อมบ ารุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

12,480 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นายอุทัย วรรณ
โวหาร 



3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

    3.2  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางสาววิไลลักษณ์ 
ลีลาศีลธรรม 

 
7.  งบประมาณ   จ านวน    76,380  บาท 
   เงินอุดหนุน      46,380  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี      -       บาท 
   เงินอ่ืน ๆ           30,000   บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. มีโครงสร้างล าดับขั้นการบริหารอย่างเป็น
ระบบ 
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

-  ตรวจสอบ 
-  ส ารวจ 
-  ส ารวจ/ประเมิน 

-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบส ารวจ/ แบบประเมิน 
 

3. การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ทันการณ ์สามารถตรวจสอบได้ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 85 

- ประเมิน 
- ส ารวจความพึง
พอใจ 

-  แบบประเมิน 
-  แบบส ารวจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 9.2 โรงเรียนมีการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันการณ์สามารถตรวจสอบได้ 
 9.3 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ และ สมศ.  
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
        (นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม)        (นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 



20.  โครงการ :  สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร 
แผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้นนโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หลักการและเหตุผล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ก าหนดการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีโครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ
คล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ เร่งระดมทรัพยากรและสรรพก าลังเพ่ือการจัดการศึกษา และมีระบบบริหารงาน
บุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายโดยใช้โรงเรียน     เป็นฐาน เป็นการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาองค์กรขึ้น เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทักษะความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2.3  เพ่ือระดมทรัพยากร สรรพก าลัง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 

             กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  จ านวน  4  กลุ่ม 
           
 



 3.2  ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างคุณภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา  
   
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

 
 
- 

- 
1 ต.ค. 64–  
10 พ.ย.64 

นางมณีรัตน์ ฉิม
พาลี 

2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
องค์กร 
2.1  กิจกรรม ประชุม/สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

500 

 
 

 
1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

 
 
นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

2.2  กิจกรรม เลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง – 
ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

ร้อยละ 
90 

- 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

2.3 กิจกรรม ชมรมศิษย์เก่า
โรงเรียนเกาะคา 

ร้อยละ 
90 

1,000 เมษายน 65 นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

2.4 กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ 
90 

2,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางสาวสุทธสิน ี 
ไชยรังษี 

2.5 กิจกรรม งานสัมพันธ์ชุมชน ร้อยละ 
90 

3,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นายธรรมธัช   
ป๋าวงศ์ 

 

2.6 กิจกรรม การระดมทรัพยากร
และสรรพก าลังเพื่อการจัด
การศึกษา 
 

ร้อยละ 
90 

2,000 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

นางสาววิไลลักษณ์ 
ลีลาศีลธรรม /นาย
ธรรมธัช  ป๋าวงศ์  
 

ร้อยละ 

90 



ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 

 2.7 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 
ร้อยละ 

90 
25,000 

ก.พ. -มี.ค. 
65 

นางวราภรณ ์ 
สุภายะ 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
- 

 
- 

หลังจัด
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

นางมณีรัตน์  
ฉิมพาลี 

 

7.  งบประมาณ   จ านวน    33,500  บาท 
   เงินอุดหนุน           -       บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี 25,000  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ    8,500  บาท 
   

8.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1. มีภาคีเครือข่ายทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 4 เครือข่าย 
2. สมาชิกเครือข่ายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
3. มีผลงานจากภาคีเครือข่าย 

-  ส ารวจ/ประเมิน -  แบบส ารวจ 
-  แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
 2.  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทักษะความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณคุณภาพ 
               การศึกษาของโรงเรียน 
 3.  มีการระดมทรัพยากร สรรพก าลัง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
               (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี)             (นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม            หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

 ( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 



21. โครงการ :  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองแผนพัฒนาการศึกษาที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวล้านนา  มาปลูก 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็น
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ         
 ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบาย
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.2 เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.๓ เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 เพ่ือสรุป/ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
 
 



3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  19 คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                             
4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565    
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1 การวางแผน  

1. เขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกการ
ด าเนินงาน 

- - 
1-30 
ตุลาคม 
2564 

น.ส.ล้านนา 
มาปลูก 

2 ด าเนินกิจกรรมในโครงการประกัน
คุณภาพภายใสถานศึกษา 
2.1  กิจกรรม ประเมินคุณภาพ
ภายใน/ภายนอก (SAR) และสรุป
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 

 
 

 
ครู 19 คน 

 
 
 

5,500  

 
 
 

พฤศจิกายน 
2564 –
กันยายน 
2565 

น.ส.ล้านนา 
มาปลูก 

3 ประเมินผล 
   3.1  สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

- - 
หลังจัด
กิจกรรม 

 

น.ส.ล้านนา 
มาปลูก 

   3.2  สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- - 
1-30 

กันยายน 
65 

น.ส.ล้านนา 
มาปลูก 

 
 
 
 



7.  งบประมาณ   จ านวน              5,500   บาท 
   เงินอุดหนุน        5,500   บาท 
   เงินเรียนฟรี  15  ปี      -    บาท 
   เงินอ่ืน ๆ       -     บาท 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1. มีเครื่องประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 100 จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3. มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน 
4. ครูสรุป/ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ร้อยละ 100 

1. ส ารวจ 
 

2. ส ารวจ 
 

3. ประเมิน 
 

4. ประเมิน 
 

1. แบบส ารวจ 
 

2. แบบส ารวจ 
 

3. แบบประเมิน 
 

4. แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 9.๒ จัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
 9.๓ น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 9.4 มีการสรุป/ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
 
 
      ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
             (นางสาวล้านนา  มาปลูก)           (นางวราภรณ์  สุภายะ) 
            ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  

ผู้อนุมัติโครงการ  
 

( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 
 
 



 
 

๙๘ 

ส่วนที ่๔ 
ตารางการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณรายไตรมาส 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

 
      

 

1 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ 7,650 - -     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม วันไหว้คร ู 1,000 - -     น.ส.สริินยา  บุญสืบ 
กิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน 1,000 - -     นายธรรมธัช ป๋าวงศ ์
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษ - - -     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม ร.10 500 - -     น.ส.สุภาวดี ใจด ี
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ - - -     นางอนัญญา ริดเดลิ 
กิจกรรม วันปิยมหาราช - - -     น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร 650 - -     นางมณีรตัน์ สิทธิกูล 
กิจกรรม วันสวรรคตรัชกาลที่  9 - - -     น.ส.วิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม 
กิจกรรม วันสูมาน้ าล่องสะเปาจาวเกาะคา 2,000 - -     นายเอกพงศ์  ลาภโต 
กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่ - - -     น.ส.ประทุมพร ช่างเหล็ก 
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาต ิ 1,500 - -     น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 500 - -     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  - -     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม อบรมแกนน าสภานักเรียน/สภาเด็ก 500 - -     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

 
 
 
 



 
 

๙๙ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัต-
กรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
      

 

3 โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 15,000 13,000 -     นางวราภรณ์  สุภายะ 
กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ - 9,000      นางวราภรณ์  สุภายะ 
กิจกรรม ดนตรสีร้างสรรค์เพิ่มพูนทักษะ  - 4,000      นายเอกพงค ์ลาภโต 
กิจกรรม ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจากการ
ทดสอบระดับชาติ O-Net ม.3 , ม.6 

15,000 -  
    

นางวราภรณ์  สุภายะ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

   
     

4 โครงการนิเทศการเรียนการสอนและชมุชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)  

1,000 - -     น.ส.สุภาวดี  ใจดี 

กิจกรรม เยี่ยมช้ันเรียนและสังเกตการณส์อน (นิเทศ)  500       นางวราภรณ์  สุภายะ 
กิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 500       น.ส.สภุาวดี  ใจด ี

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ 

 - -     นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสตูร
ท้องถิ่น และหลักสตูรการมีงานท า 

    
    นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม จดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร         นางวราภรณ์  สุภายะ 
6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสูม่ืออาชีพ 16,110 - 30,000     นายธรรมธชั  ป๋าวงศ ์

กิจกรรม ส่งเสริมให้ครู บคุลากร และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเข้ารบัการอบรม ประชุม สัมมนา(ไปราชการ) 

-  
30,000     นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

กิจกรรม ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทาง  การศึกษา 13,610       นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์
กิจกรรม ประชุม อบรม ครูและบคุลากร -        นางสาวล้านนา  มาปลูก 
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสรมิครูใหม้ีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 2,500       นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์



 
 

๑๐๐ 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

7 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 9,200 - -     นางธัญลักษณ ์ปันใจ 
กิจกรรม ส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 1,500         นางธัญลักษณ ์ปันใจ 
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  7,200       นางธัญลักษณ ์ปันใจ 
กิจกรรม บริการห้องสมุด (ยุวบรรณารักษ์) 500       นางธัญลักษณ ์ปันใจ 

8 โครงการแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานที่ - 63,000 -     นางมณีรัตน์  ฉิมพาลี 
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก  55,000      นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี
กิจกรรม พิพิธภณัฑ์โรงเรียน  8,000      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

9 โครงการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม และส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,000 19,000 
-     น.ส.บุศริน  

เหมทานนท์ 
กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์ - 10,000       นายเอกพงค ์ ลาภโต 
กิจกรรม งานเว็บไซตโ์รงเรียน - 4,000       น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 
กิจกรรม จัดท าสารสนเทศและฐานข้อมูลโรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม 

- 5,000 
 

    น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม งานวิจัยในช้ันเรยีน 2,000 -       นางอนัญญา ริดเดลิ 
10 

โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
19,960 

  
    น.ส.บุศริน  

เหมทานนท์ 
กิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียน 19,960       น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

11 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้ 12,000 
 

     นางอนัญญา ริดเดิล 
 

กิจกรรม แนะแนวสัญจร และนิทรรศการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 

7,000 
 

     นางอนัญญา ริดเดลิ 

กิจกรรม ปัจฉมินิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
5,000 

 
     นางอนัญญา ริดเดลิ 

 



 
 

๑๐๑ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

 
      

 

12 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    51,000 
  

    นางวราภรณ์  สุภายะ 
 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

3,000 
 

 
    

นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

6,000   
    น.ส.วิไลลักษณ ์ 

ลีลาศลีธรรม 
กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ 

5,000   
    

น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

3,000   
    

นายวิชัย  แซ่ซง 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17,000   
    

นางวราภรณ์  สุภายะ 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

8,000   
    

น.ส.สิรินยา  บุญสืบ 

กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

5,000   
    นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์

 
กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

4,000   
    

นายไพฑูรย ์จันทร์สว่าง 

13 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,000 16,500      น.ส.สุทธาสินีไชยรังษ ี
 

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน  -  6,500      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม นักเรียนพิการเรียนร่วม 1,000  -      น.ส.วิไลลักษณ ์ 



 
 

๑๐๒ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- 10,000      นางวราภรณ์  สุภายะ 

14 โครงการพัฒนาระบบไอซีท ีเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการบริหารจดัการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

- 65,000 
 

    น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กิจกรรม จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรยีน   การสอน - 40,000      น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 
กิจกรรม บ ารุงรักษาและใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์หอ้งปฏิบัติการกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ  ห้องบริการสืบค้น ห้องสื่อมัลตมิีเดยี 

- 25,000 
 

    น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 

กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการศกึษาเพ่ือสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  
 

    
 

15 โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้

3,500 
      

นางมณีรัตน์ ฉิมพาลี 

กิจกรรม 5 ส. 3,000       นายวิชัย แซ่ซง 
กิจกรรม Big Cleaning Day 500       นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 
กิจกรรม บ้าน 6 หลัง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- 
 50,000     

นางมณีรตัน์ ฉิมพาล ี

16 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7,000 
      นายไพฑูรย์  

จันทร์สว่าง 
กิจกรรม พัฒนาทักษะช่างพื้นฐาน 2,000       นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 
กิจกรรม พัฒนาทักษะเพื่อการมีงานท า 5,000       นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 

17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และอัตลกัษณ ์

- 
49,000      น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี



 
 

๑๐๓ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 กิจกรรม อบรมคณุธรรม จริยธรรม - 2,000      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
 กิจกรรม สอบธรรมศึกษาระดับตร ี โท  เอก นร. ฯ - ไม่ใช้งบ      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร ี  30,000      นายธรรมธัช/นายวิชัย  
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และอัตลกัษณ ์(ต่อ) 
51,000 

  
    น.ส.สุทธาสินี ไชยรังษ ี

กิจกรรม โรงเรยีนวิถีพุทธ - -      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม โรงเรยีนคุณธรรม (สพฐ.) /น้องไหว้พ่ี/โครงงาน
คุณธรรม  

- 6,000 
 

    น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

กิจกรรม โรงเรยีนสุจริต - 1,000      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม ค่ายพุทธบุตร - 10,000      น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี

18 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 9,190       นายวิชัย แซ่ซง 
กิจกรรม พัฒนาระบบบรหิารงานโภชนาการและ อย.น้อย 1,000       นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี
กิจกรรม จดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 1,500       น.ส.สริินยา บุญสืบ 
กิจกรรม โรงเรยีนสีขาว/ต่อต้านยาเสพตดิ/ 
งดสูบบุหรีโ่ลกโลก 

500       
นายวิชัย  แซ่ซง 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

 
      

 

19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
46,380 

- 30,000     น.ส.วิไลลักษณ์ ลีล
ศีลธรรม 

กิจกรรมบ ารุงรักษายานพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลง (รถตู้) -  30,000     นางสาวสุภาวดี  ใจด ี
กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

8,000 
      น.ส.วิไลลักษณ ์ลีล

ศีลธรรม 
กิจกรรม บริหารงานพัสด ุ 5,900       นางสาวสุภาวดี  ใจด ี

 



 
 

๑๐๔ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา(ปีงบประมาณ ๒๕65) 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เรียนฟรี15 
ปี 

เงินอื่น ๆ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)            
กิจกรรม บริหารงานการเงิน  การบัญช ี 2,000       นางทิตยา อินแสง 
กิจกรรม งานธุรการโรงเรียน 8,000       นางจิตราพร ชัยมณ ี
กิจกรรม ประชาสมัพันธ์การศึกษา 10,000       น.ส.บุศริน เหมทานนท์ 
กิจกรรม ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 12,480       นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง 

20 โครงการสร้างเครือข่ายทางการศกึษาเพ่ือพัฒนาองค์กร - 25,000 7,500     นางมณีรัตน์  ฉิมพาล ี
กิจกรรม ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

   
500     นางมณีรตัน์/ 

นางสาวล้านนา 
กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง –  
ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

   
-     

นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี

กิจกรรม ชมรมศิษย์เกา่โรงเรียนเกาะคา    1,000     นางมณีรตัน์  ฉิมพาล ี
กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง    1,000     น.ส.สุทธาสิน ีไชยรังษ ี
กิจกรรม งานสมัพันธ์ชุมชน    3000     นายธรรมธัช 

กิจกรรม การระดมทรัพยากรและสรรพก าลังเพื่อการ 
จัดการศึกษา 

 
  2,000 

    นางสาววิไลลักษณ/์   
นายธรรมธัช 
 

กิจกรรม เปดิบ้านวิชาการ   25,000      นางวราภรณ ์สุภายะ 
21 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,500 - -     น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก และสรุป
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 

5,500 - -     น.ส.ล้านนา  มาปลูก 

 
 
 



 
 

๙๘ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๙ 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
ที ่ 046/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
………………. 

 

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงก าหนดให้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา 2564 – 2567 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจความในมาตร 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย     
    ๑.1 นายเจนภพ     ยศบุญเรือง   ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
    1.2 นางสาวล้านนา     มาปลูก  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ                รองประธาน
กรรมการ       
    1.3 นางมณีรัตน์     ยาตรา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป     กรรมการ 
    1.4 นางวราภรณ์       สุภายะ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการ 
    1.5 นายธรรมธัช     ป๋าวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
    1.6 นางสาววิไลลักษณ์   ลีลาศีลธรรม   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการและ
เลขานุการ 
 

    มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก ติดตาม ดูแล ประสานการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ทุกกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย        

    2.1  นางสาววิไลลักษณ์    ลีลาศีลธรรม ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
    2.2  นางวราภรณ์    สุภายะ        ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
    2.3  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    2.4  นายมณีรัตน์  ยาตรา        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ      
        
    2.5  นายไพฑูรย์  จันทร์สว่าง ครูช านาญการ  กรรมการ 

2.6  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ ์  คร ูคศ.1  กรรมการ 

    2.7  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ครู คศ.1  กรรมการ 
    2.8  นายวิชัย       แซ่ซง  ครู คศ.1  กรรมการ 
    2.9  นางสาวบุศริน       เหมทานนท ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    2.10 นางสาวสุธาสินี       ไชยรังษี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



 
 

๑๐๐ 

    2.11 นางสาวสิรินยา       บุญสืบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    2.12 นางอนัญญา       ริดเดิล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
    2.13 นางสาวประทุมพร   ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 
    2.14 นายเอกพงศ ์       ลาภโต  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
    2.15 นางสาววรวรรณ์      ขันปิงปุ๊ด ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
    2.16 นางจิตราพร        ชัยมณ ี  ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
    2.17 นางทิตยา        อินแสง    ครูธุรการ  กรรมการ 
    2.18 นางสาวล้านนา        มาปลูก  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
    2.19 นางสาวอรวรรณ      แก้วแกมเงิน ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    มีหน้าที ่
    1. จัดท าข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
    2. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
    3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
    5. จัดท าปฏิทินโรงเรียน 
    6. จัดท าสรุปรูปเล่มเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
        ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
    7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
         
            (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๑ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


