
 บทท่ี 5 

แผนปฏิบัติการตามงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศท่ี  2   

และการคิดค านวณ 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,3   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 1.2 , 1.1 , 1.2 , 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

  วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การดู การอ่าน และการเขียน ใผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านการเขียน
และการค้นคว้า 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 700 คน 
-ครูจ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ 

-ผู้เรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขยีน ภาษาไทย 
-นักเรียนอ่านออก เขียน
ถูกต้อง  

พ.ค.-มิ.ย.

2562 

4,000 น.ส.อุไรวรรณ  

ช านิกุล 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 
morning speaking day 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 

-ผู้เรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 

พฤศจิกายน 5,000 นางดวงเพ็ญ   
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2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

 2. เชงิคุณภาพ 

- นักเรียนสนทนาภาษา 
อังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 

เขียน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 
 

2561 มีบุญ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย
2.เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การดู การอ่าน และการเขียน  
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการค้นคว้า 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดท า

หนังสือเล่มเล็กอย่างมี

คุณภาพ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 700 คน 
-ครจู านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- จัดท าหนังสือเล่มเล็กได้
อย่างมีคุณภาพ 

-นักเรียนสามารถท า
หนังสือเล่มเล็กได้อย่างมี
คุณภาพ 
-ผู้เรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย 

มิถุนายน 

2562 

3,000 นางสมพร   

นวลรักษา 

1.เพ่ือพัฒนา ความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย 
2.เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การดู การอ่าน และการเขียน ใฝ่
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านการเขียน
และการค้นคว้า 
3. เพ่ือพัฒนาระดับผลการเรียนให้
สูงขึ้น  ลด  0  ร.  มส.  เข้าสู่
มาตรฐานการศึกษา 
4. เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
พัฒนาฐานการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 1,900  คน 
-ครูร่วมโครงการ 30 คน                          

2. เชิงคุณภาพ 
-  พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนทางการฟัง  กรพูด 
การดู  การอ่าน  และการ
เขยีนให้สูงขึน้สู่มาตรฐาน

-นักเรียนพัฒนาทักษะทั้ง 
4 ด้าน 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นสู่
มาตรฐานทางการศึกษา 
ลด 0 ,ร , มส 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ  80 
-ผู้เรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 

มิถุนายน 

2562 

5,000 นางสมพร   

นวลรักษา 
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ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

การศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  รักการอ่าน  การ
เขียน  การศึกษาค้นคว้า   
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มี
ความรับผิดชอบ 
 
 

เขียน ภาษาไทย 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  เพ่ือพัฒนาทกัษะการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรองให้กับ
ผู้เรียน 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลงานทางภาษาไทยอย่าง
ภาคภูมิใจ 

3.  เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถทาง            
การอ่านร้อยแก้ว-ร้องกรอง
สู่ความเป็นเลิศ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจัดขึ้น ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียน
ก าแพงได้รับการฝึกทักษะการอ่าน
ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง 
- ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีไดร้ับ
รางวัลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไป
แข่งขนักิจกรรมการอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว- ร้อยกรองของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 

-ร้อยละของนักเรียนมี 
ผลการแข่งขันติดอันดับ 
1-3ร้อยละ 100 
-ร้อยละของนักเรียนเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนและ
ของจังหวัดร้อยละ 100 
-ผู้เรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย 

พ.ค.-ก.ค. 

2562 

3,000 น.ส.นันทิยา  

จิตตะโคตร์ 
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1.เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอก
ของไทยและของโลก 
2. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานมาดก
ทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้
เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวัน
สุนทรภูเชิดชูภาษาไทย 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรยีนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการ
ท างาน การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้จากการเข้าชม
นิทรรศการสุนทรภู่ 
-ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านการ
ท างาน การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

มิถุนายน 
2562 

20,000 น.ส.ธิดาเทพ  
ลายันต์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนทกัษะการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
 

กิจกรรมที่ 7 ค่าย
คณิตศาสตร์ 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  จ านวน  200 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีทักษะการเรียน
ด้านคณติศาสตร์ 
 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่
เขา้ร่วมกิจกรรมมีทักษะ
ทางด้านการเรียน
คณิตศาสตร์ดีขึน้ 
- ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียน 
มีความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

ก.ค.-ส.ค. 

2562 

20,000 นางกฤษณา 

คุณมาศ 
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1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คณิตศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและเพิม่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร ์
3. เพือ่พัฒนาความสามารถนักเรยีนใน
การเข้าแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภาคและระดับประเทศ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม

พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 100 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มความสามารถ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดค านวณ 

1. ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีทักษะการคิด
ค านวณ  คิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา  

พฤศจิกายน 

2561 

10,000 นางไพรวัลย์   

นิลโชติ    

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 

ทักษะ คือ ฟัง พูด อา่นและเขียนและ

แสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ที่

จัดให้มีขึ้น อีกทั้งได้เรียนรู้การใช้ภาษา

กับชาวต่างชาติ                                   

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษ 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ 

ร้อยละ 68 ของผู้เรียน มี
ทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 

สิงหาคม

2562 

50,000 นางณัฏฐ์ฑิกานต์  

แก้วภักด ี

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
    

กิจกรรมที่ 10 สัปดาห์

ห้องสมุด 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 130 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน คุณครู รักการอ่าน

-ครู นักเรียน มีนิสัยรักการ

อ่านและเข้าใช้บริการของ

หอ้งสมุดมากข้ึน 75 % 

- ร้อยละ 87 ของผู้เรียนมี

สิงหาคม 
2562 

20,000 น.ส.ดานุวัลย์   
ชุณหวงศ์สนิท 
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และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 , 3  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 , 1.2 , 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
                   

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดย
นักเรียนมีส่วนร่วม  
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนกัเรียนทาง              
ด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ทักษะด้าน
วิชาการแก่นักเรียนที่มี
ความสามารถ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 -นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
 -ครู จ านวน 100 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์  
 

-ร้อยละ 83 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์
อย่างสร้างสรรค์ 
-นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจ าวัน 

 สิงหาคม    
   2562 

25,000 น.ส.ธัญทิพย์  
ศรีนวล 

1. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 100 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้
มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 

-นักเรียนมีทักษะด้าน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-ร้อยละ 82 ของผู้เรียน  
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 
 

สิงหาคม

2562 

3,000 น.ส.ธัญทิพย์  

ศรีนวล 
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กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1, 3   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 , 1.2 , 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
         

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 
จากกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ที่ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชา
เพ่ิมเติมทีห่ลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและ ความสนใจ 
 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

 

1. เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
ครูจ านวน 12 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 - จัดกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน  
 - นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  

-รอ้ยละ 84 ของผู้เรียน 
มีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมโลก 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
มีทักษะด้านสังคมและ
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

ตลอดปี

การศึกษา 

20,000 นายโกสัลล์  

จุลเหลา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆจาก
การเรียนวิชา IS 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัด

เวทีน าเสนอผลงานนักเรียน

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 600 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
มีทักษะด้านสังคมและ
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

กุมภาพันธ์ 

2562 

7,000 น.ส.ศิริรัตน์ 

กาลพฤกษ์ 
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 วิชา IS - นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
ในการน าเสนอผลงาน 
 

บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,2  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.1.4, 2.6 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

       วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพ่ือ
การศึกษา 
2.เพื่อให้ ครู นักเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และเพ่ิม
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

พัฒนาระบบเครือข่าย ICT 

เพ่ือการศึกษา 

 

1. เชิงปริมาณ 
- มีจุดส่งสญัญาณระบบ WIFI 50 

จุด และมีการเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายระหว่างอาคารโดยใช้

สัญญาณใยแก้วครบทุกอาคาร 

- มี server 1 server ให้บริการ

เว็บไซตโ์รงเรียน 

- มี Domain Name 1 Domain 

ส าหรับเว็บไซต์โรงเรียน 

2. เชิงคุณภาพ 

-มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก ต่อการใช้

ระบบเครือข่าย ICT เพ่ือ

การศึกษา 

-ร้อยละ 87 ของผู้เรียน 
มีทักษะการวิเคราะห์สื่อ 
เทคโนโลยี 
 
-ร้อยละ 86 ของผู้เรียน

ตลอดปี
การศึกษา 

60,000 นายกาลอธบิ  
จิตต์ตานภุาพ 



                                                                                                        

                                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่  89 

 

- นักเรียนและครูทั้งหมด มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูล

บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต(ทั้งระบบ LAN  และ  

WIFI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีชื่อ Domain Name ถูกต้อง 

สามารถประเมินสื่อ
สารสนเทศและน าไปใช้
อธิบายเหตุผลแก้ปัญหา 
ปรากฏการณ์ได้ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ

การศึกษา 

2. เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การ

ให้บริการ 

3.เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงที่

สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟัง

อย่างชัดเจนทุกจุดในโรงเรียน 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา

โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ

การศึกษา 

 

1. เชิงปริมาณ 
- ครู นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้  100% 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครู  นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

-มีสื่อผสมและสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอแก่การให้บริการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

60,000 นายสิทธิชัย  
สีราช 
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 เรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทกัษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,3  ตัวบ่งชีท้ี ่1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 3.1 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับ
วิชาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
2. เพ่ือให้อุปกรณ์ทางทัศนศิลป์มี

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

พัฒนาทักษะวิชาชีพ การท า

1. เชิงปริมาณ 
- อุปกรณท์ัศนศิลป์มีความ
พร้อมในการน าไปใช้ในกิจกรรม  

- ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการแสดงออก

ก.พ.-ส.ค. 

2562 

20,000 นายภูมินทร์ 
สุวรรณศร ี
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ความพร้อมในการน าไปใช้ใน
กิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
3. เพ่ือจัดหาส่งเสริมการผลิตวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ และการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
4.เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ต่อ
สาธารณะชนของนักเรียน 
 

เครื่องปั้นดินเผา ร้อยละ  90 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีความสามารถใน
การแสดงออกทางด้าน
ทัศนศิลป์ต่อสาธารณะชน   
ร้อยละ  90 
-นักเรยีนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยา
เสพติด  ร้อยละ  100 

-  น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน   
ร้อยละ  100 

 

ทางด้านทัศนศิลป์ต่อ
สาธารณะชน 
-ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนกล้าแสดงออก
ยอมรับผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 
-ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
ทักษะประกอบการ หรือ
ท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระรายวิชา ที่
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริงใน
การด าเนินชีวิต 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
ทัศนศิลป์ ให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้น มี
ประสบการณ์ตรงเพื่อใช้ฝึกทักษะ
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ในการแข่งขันความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์  ศึกษาต่อ และ
สามารถประกอบอาชีพได้ 
1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการ
ประหยัด และการออมให้กับ
นักเรียน  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้องในการ“รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้” 
อย่างชาญฉลาด 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการจัดการธุรกจิ
การธนาคาร 
4. เพ่ือเป็นอาหารกลางวันให้เจ้า
หน้าธนาคารโรงเรียน 

 

กิจกรรมที่ 2 
ฝึกประสบการณ์จริงของ
เจ้าหน้าที่งานธนาคาร
โรงเรียน 
 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนและครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการออม ร้อยละ 90 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 80 
- มีนักเรียนเข้ารับการฝึกงาน
ธนาคารประมาณ 25 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การออม 
-มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน  
-นักเรียนเข้ารับการฝึกงาน
ธนาคารโรงเรียน 

-มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการธนาคาร
โรงเรียนร้อยละ 90 
-นักเรียนเข้ารับการ
ฝึกงานธนาคารโรงเรียน 
จ านวน 25 คน 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
ทักษะประกอบการ หรือ
ท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การทุกกลุ่มสาระ
รายวิชา ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการ
ด าเนินชีวิต 

ตลอดปี
การศึกษา 

30,000 สุดาวรรณ 
กันทะมา 

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการท างานด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย   
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 3  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2.เพื่อฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน 
กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือ-

เนตรนารี,ยุวกาชาด 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 920 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง 
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

-ร้อยละ 83 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้น า ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม และปฏิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

กุมภาพันธ์ 

2562 

70,000 นายบัญชา  

พิมพ์สังกุล 

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกันคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900  คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีทักษะในการจัดการ 
การท างาน และปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้เป็นอย่างดี 
 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ทักษะในการจัดการ การ
ท างาน และปรับตัวเข้า
กับสังคมได้เป็นอย่างดี 
-ร้อยละ 87 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

ตลอดปี

การศึกษา 

10,000 นายบัญชา  

พิมพ์สังกุล 
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   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  -นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าหมายการเรียน สร้าง
กระบวนการตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเองได้ 

   

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและแสดงออกโดยการ
สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 920  คน 
-ครูจ านวน  50 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร าลึกถึงความส าคัญ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

- ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมน้อมร าลึกถึง
ความส าคัญของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1 กรกฎาคม 

2562 

1,000 นายบัญชา  

พิมพ์สังกุล 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมวัน

มหาวชิราวุธ  

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 920  คน 
-ครูจ านวน  50 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหาวชิราวธุ  

- ร้อยละ 95 ของ

นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมน้อมร าลึกถึง

ความส าคัญวันมหา

วชิราวุธ  

พฤศจิกายน 

2561 

1,000 นายบัญชา 

พิมพ์สังกุล 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของพิธีประจ ากองของ
ลูกเสือเนตรนารี 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพิธี

ประจ ากองของลูกเสือเนตร

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 350  คน 
-ครูจ านวน  50 คน 

-ร้อยละ 95 ของนักเรียน
เห็นความส าคัญของพิธี
ประจ ากองของลูกเสือ

มิถุนายน 

2562 

1,000 นายบัญชา 

พิมพ์สังกุล 
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นารี 

 

2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนเห็นความส าคัญของ
พิธีประจ ากองของลูกเสือเนตร
นารี 

เนตรนารี 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่

ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด 

ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้า

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

เหมาะสม 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยน

บรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้รับประสบการณ์ตรง 

 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทัศน

ศึกษานอกสถานที่ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900  คน 
-ครูจ านวน  130 คน 
2.เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ 
ได้ประสบการณ์ตรง 
- ผู้เรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไข
ปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มี
สุข และเขาร่วมกับหมู่คณะได้ 
- นักเรยีนไดร้ับความรู้ 

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน

มีสุขภาพจิตแจ่มใส มี

สติปัญญาเพ่ิมข้ึน 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน

มีความสุข สนุกสนาน 

เป็นคนดี เก่ง และอยู่

ร่วมกับสังคมได้ 

ธันวาคม

2561-

มกราคม

2562 

380,200 นายสุริย

ศักดิ์  

ขันนาเลา 

1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1- ชั้น กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร 

1. เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี1-3 ชาย

- ร้อยละ 100 ของ 
นักศึกษาวิชาทหาร เข้า

ก.ค.-ส.ค. 30,000 นายสุรเดช 
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ปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม และผ่าน

การฝึกทั้งภาคปกติและภาคสนาม

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

2. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-ชั้น

ปีที่ 3 มีจิตสาธารณะเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมชน 

 

หญิง 150 นาย 

- ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 6 นาย 

2. เชิงคุณภาพ 

-นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วม

กิจกรรม และผ่านการฝึกท้ังภาค

ปกติและภาคสนามจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

ร่วมกิจกรรม และผ่านการ
ฝึกทั้งภาคปกติและ
ภาคสนามจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
- ร้อยละ 90 ของนักศึกษา 
วิชาทหาร มีจิตสาธารณะ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

2562 สิงห์โท 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  - นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบ

วินัยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

ร้อยละ 83 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้น า ยอมรับความ
คิดเหน็ของผู้อื่น 

   

1. เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาด

ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็น

สมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะ

อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือและบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ส านึกใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของการ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิธี

ประจ าหมู่ยุวกาชาด 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 300  คน 
-ครูจ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนสมาชิกยุวกาชาดใหม่ 

มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมาย

-ร้อยละ 83 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้น า ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อืน่ 
 
-ร้อยละ 82 ของผู้เรียนมี

มิถุนายน 

2562 

5,000 นางสมพร 

นวลรักษา 
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เป็นสมาชิกยุวกาชาด 

3. เพ่ือใหส้มาชิกยุวกาชาดใหม่ มี

สิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุว

กาชาดเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเกิด

ความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็น

สมาชิกยุวกาชาด 

4.เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่

ผู้ปกครองของสมาชิกยุวกาชาด

และประชาชนทั่วไปในอันทีจ่ะได้

ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมยุว

กาชาด 

ยุวกาชาด 
 

คุณลักษณะด้านการ
ท างาน การปรับตัว และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู

ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน

คริสต์มาส 

2.  เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหา

ความรู้จากการจัดกิจกรรม 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวัน

คริสต์มาส 

 

1.เชิงปริมาณ 
-นักเรยีนจ านวน 190  คน 
-ครูจ านวน 100 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนและครูเข้าร่วมจัด
กิจกรรม  

-นักเรียนสามารถใช้
ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้ 
-ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
มีทักษะด้านสังคมและ
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ธันวาคม 

2561 

20,000 นางเพชรี  

โสดา 
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และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ในโครงการ 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 

5. เพ่ือเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม ประเพณีตะวันตก 

- นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม และการแสดงบน
เวทีบนเวทีต่างๆ  ในเทศกาลวัน
ส าคัญ  

บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ได้ดีขึ้น และได้เรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม เกี่ยวกับ ประชาคม
อาเซียน 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมวัน

อาเซียน 

 

1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน และสามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศในการ สื่อสาร
ได้ดีขึ้น 

-ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
มีทักษะด้านสังคมและ
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

สิงหาคม 

2562 

20,000 นายโกสัลล์ 

จุลเหลา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วมให้
ได้รับการศึกษาเท่าเทียมเด็กปกติ 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาเด็ก
พิการเรียนร่วม 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนพิการเรียนร่วม 
จ านวน 2 คน 

-ร้อยละ 100 ของเด็ก
พิการได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละ 87 ของผู้เรียน 

ตุลาคม
2561-

กันยายน

2,000 นางสมพร  
นวลรักษา 
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2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับ
การพัฒนาเท่าเทียมเด็กปกติ 

มีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ที่ก าหนด
เป้าหมายการเรียน สร้าง
กระบวนการตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเองได้ 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 3  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 , 1.2.4 ,3.1 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
         

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะทาง

กีฬา ทุกคนได้รับการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เป็นไปตามเพศและวัย  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีด้วย

การท างานร่วมกันเป็นทีม  สร้าง

ภาวะผู้น าผู้ตามที่ดี  และการ

แสดงออกทางด้านทักษะกีฬา  

รวมทั้งความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกีฬา 

กรีฑานักเรียน จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 100 คน 
- ครูจ านวน 10 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพ 

-ร้อยละ 92 ของผู้เรียน 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
-ร้อยละ 94 ของผู้เรียน 
มีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

สิงหาคม 

2561 

50,000 นายปารณี  

บุญประเสริฐ 

1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะทาง
กีฬา ทุกคนได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เป็นไปตามเพศและวัย 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักความมีน้ าใจ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬา 

กรีฑาภายในโรงเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900  คน 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชงิคุณภาพ 

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 
 

พฤศจิกายน

2561 

200,000 นายสุรวุฒิ  

มีบุญ 
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เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พัฒนาตามศักยภาพ 
   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
  และสุขภาพจิตที่ดี 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง 
 ให้เป็นประโยชน์ 

 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย 

เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง 

- นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถทางกีฬา ประเภท

ใดประเภทหนึ่งดีขึ้น           

- ได้นักกีฬาที่มีความสามารถ

เป็นตัวแทนนักกีฬาของ

โรงเรียน  

-ร้อยละ 94 ของผู้เรียน 
มีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 

   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม มีสุขภาพ 
พลานามัยร่างกาย เจริญเติบโต                  
สมบูรณ์แข็งแรง  
2.ปลูกจิตส านึกให้เด็กมีคุณธรรม 
รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย  
3. เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬา 
กรีฑา สพม.28 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 25 คน 
- ครูจ านวน 30 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพ 
-นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

-ร้อยละ92 ของผู้เรียน 
มีความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
-ร้อยละ 94 ของผู้เรียน 
มีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม

กรกฎาคม 

2561 

250,000 นายสุรวุฒิ  

มีบุญ 
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ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศได้ 
 

สุ ขภ าพและออกก าลั งกาย
สม่ าเสมอ  

            

 

จินตนาการ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกทางดนตรีต่อสาธารณะ
ของนักเรียน 
2.เพ่ือให้อุปกรณ์ดนตรีมีความ
พร้อมในการน าไปใช้ในกิจกรรม 
3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความ
เป็นเลิศด้านดนตรีสู่
มาตรฐานสากล  
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- มีอุปกรณ์ดนตรีที่พร้อมใช้ 
ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพ 

-ร้อยละ 94 ของผู้เรียน 
มีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
-ร้อยละ 100ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการแสดงออก
ทางด้านดนตรีต่อ
สาธารณะชน 

ตลอดปี

การศึกษา 

620,000 นายอภิชาติ 

เนตรจันทร์ 

1.เพื่อใช้เครื่องดนตรไีทยในการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้าน
ดนตรีไทย 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน

สุนทรียภาพดนตรีไทยและ

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- มีอุปกรณ์ดนตรีที่พร้อมใช้ 
ร้อยละ 90 

-ร้อยละ 85 ของนักเรียน
มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการและ
คุณลักษณะตาม

ตลอดปี

การศึกษา 

30,000 นายยศสรัล  

มลัยไธสง 
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3.เพื่อใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลง
ในงานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
และชุมชน 

พ้ืนเมืองอีสาน 2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปะ
พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายบุคคลดีขึ้น 
 - นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ก าหนด 
-รอ้ยละ 94 ของผู้เรียน 
มีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

 
โครงการที่  2.  พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพสู่เวทีโลก   
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,3   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 , 3.4, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพการสอนเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

1. เชิงปริมาณ 

-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ร้อยละ 3 

ตลอดปี

การศึกษา 

30,000 น.ส.ธรีาพร  

ค าโสภา 
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 เรียนกลุ่มสาระฯ  ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เรียนให้นักเรียน ม.1และ ม.4 
2.เพื่อแจ้งกฎระเบียบแนวทางการ
ปฏิบัติให้แก่นักเรียน ม.1 และ ม.4 

กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศ

นักเรียน ม.1,4 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 600  คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นกัเรียนมีความพร้อมในการ
เข้าเรยีน 

-รอ้ยละ 100 ของ
นักเรียน ม.1 และ ม.4 มี
ความเข้าใจในแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 

พฤษภาคม 

2562 

7,000 นางสุดารัตน์ 

พิมณุวงศ์ 

1.เพื่อให้คะแนน O-NET นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจ าปีการศึกษา 2560 สูงขึ้น 
2.เพื่อพัฒนาและยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนทุกระดบัชัน้ให้สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติว  

O-NET นักเรียนชั้น ม.3 

และ ม.6 

 

1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นม. 3 และ 6 ทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นม. 3 และ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

-ร้อยละ 50 ของคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบวัดผล
ระดับชาติ O-Net ระดับ 
ม.3 และ ม.6 ในสาระการ
เรียนรูสู้งกว่าระดับ 
ประเทศ 

มกราคม 

2562 

100,000 นางสุดารัตน์ 

พิมณุวงศ์ 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมนักเรียนได้ค้นพบ 
ความสามารถ ความถนัด ความ 
สนใจ ของตนเอง และได้พัฒนา  
ความสามารถนั้นเต็มศักยภาพ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขัน   
ทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม 

1. เชงิปริมาณ 
- นักเรยีนจ านวน 500 คน 
- ครูจ านวน 116 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- สร้างขวัญและก าลังใจ  แก่
นักเรียนและครูที่เข้าร่วม

-  นักเรยีนได้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ ของตนเอง 
และได้พัฒนา
ความสามารถนั้นเต็ม
ศักยภาพ 

พ.ย.-ธ.ค.

2562 

260,000 นางสุดารัตน์ 

 พิมณุวงศ์ 
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3.เพ่ือให้นักเรียนมีเวทีการ
ประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงาน  

แข่งขัน  
-นักเรียนมีเวทีการประกวดและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์ผลงาน  

1.เพ่ือใหผู้้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเวทีน าเสนอ

ผลงานของตนเองที่เกิดจากการ

เรียนการสอนวิชาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

กิจกรรมที ่5  เปิดบ้าน

วิชาการ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,901 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
- นักเรียนในเขตพื้นที่ บริการ 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนก าแพง มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน ตามความรู้ ความ
ถนัดไม่น้อยกว่าร้อยละ   
-นักเรียนโรงเรียนก าแพง มีสว่น
ร่วมในการท าเสนอผลงานตาม
ความรู้ ความถนัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนก าแพง มีส่วน
ร่วมในการแสดงผลงาน 
ตามความรู้ ความถนัดไม่  
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนก าแพง มีส่วน
รว่มในการท าเสนอ
ผลงานตามความรู้ ความ
ถนดั  

กุมภาพันธ์ 

2562 

30,000 นางสุดารัตน์ 

 พิมณุวงศ์ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้ครูทราบแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของ

กิจกรรมที ่6 พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนห้องเรียน

1. เชิงปริมาณ 
ครูกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์  

-ร้อยละ 80  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

40,000 น.ส.ชนนิ
กานต์ เชื้อ
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โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวทางของโรงเรียน

มาตรฐานสากล และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  

 

พิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(Independent  Study (IS))  
จ านวน 60 คน  
  

2. เชิงคุณภาพ 
- ครูกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนวิชา 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent  Study (IS))  

ได้รับความรู้ และแนวทางการ

จัดการเรียนตามแนวทางของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 100 

 

 

โรงเรียนก าแพงได้ร่วม
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทอง 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษา และกระบวนการคิด 
และการอยู่ร่วมกัน 
2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที ่7 ปรับพื้นฐาน

การเรียนรู้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4  ปีการศึกษา 2561 ทุก
คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

-ร้อย 90 ของนักเรียนมี
ทักษะทางภาษา และ
กระบวนการคิด 
-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม 

2562 

5,000 น.ส.สมพร 

กสิพันธ์ 

1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษาไทย 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การดู การอ่าน และการเขียน ใผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านการเขียน
และการค้นคว้า 

กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษภาษาไทย 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 700 คน 
- ครูจ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้มี
ทักษะทางด้านภาษาไทย 

-ร้อยละ 87 ของผู้เรียนมี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 
 

มิถุนายน

2562 

3,000 นางสมพร  

นวลรักษา 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านคณิตศาสตร ์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม

แข่งขันความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ 

1.เชิงปริมาณ  
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

-ร้อยละ 75 ผู้เรียน มี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของ
แตล่ะระดับชั้น 
 

ต.ค.-ธ.ค. 

2561 

10,000 น.ส.

กนกวรรณ 

พิมพ์วัน 
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ความสนใจและความถนัดด้าน
คณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ 

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ดาราศาสตร์ 
 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านดารา
ศาสตร์ 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชงิคุณภาพ 
- นักเรียนมีศักยภาพด้านดารา
ศาสตร์ 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาดาราศาสตร์
สูงขึ้น 

มิ.ย.ส.ค 

2562 

40,000 นางสมบูรณ์  

ศรีเมือง 

1. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการด้าน
การทดลอง การค านวณ การคิด
วิเคราะห์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการ
เรียนรู้ทางด้านเคมี       

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรม
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางเคมี 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 200 คน 
-ครูจ านวน 5 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้มี
ทักษะทางด้านเคมี 

-ร้อยละ 75 ของนักเรียน
มีทักษะด้านการทดลอง 
การค านวณ และการคิด
วิเคราะห์ 

กรกฎาคม 

2562 

4,000 นางสุภาวดี   

วุฒิยาสาร 

1. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการด้าน 
ทดลอง การค านวณ การคิด
วิเคราะห์ 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการ
เรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์   

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมฝึก
ทักษะทางฟิสิกส์สู่ความเป็น
เลิศ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 150 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดพั้ฒนาตนเอง ให้มี
ทักษะทางด้านฟิสิกส์ 

-ร้อยละ 75 ของนักเรียน
มีทักษะด้านการทดลอง 
การค านวณ และการคิด
วิเคราะห์ 

สิงหาคม 

2562 

5,000 นายนาวิกรี  

ศรีนามะ 
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1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน
การท าเครื่องบิน  
2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนด้านการท า เครื่องบิน 

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรม

แข่งขันทักษะความเป็นเลิศ

นักบินน้อย 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 50 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้มี
ทักษะทางด้านการท าเครื่องบิน 

-นักเรียนมีทักษะ และมี
ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดท า
เครื่องบิน 

พฤศจิกายน 

2561 

3,000 นายบญัชา  

พิมพ์สังข์กุล 

 
   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
สูงขึ้น 
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองดา้นชีววิทยาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
3.เพ่ือใหผู้้เรียนเกิดทักษะด้าน
ชีววิทยาสู่สากล 

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรม

พัฒนาทักษะด้านชีววิทยาสู่

ความเป็นเลิศ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 23 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะ
ตรมมาตรฐานที่ก าหนด 
-ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาชีววิทยาสูงขึ้น 
-ครูมีครุภัณฑ์ ชุด
อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนที่ตอบสนองการ
การรู ้
 

มกราคม-

มีนาคม

2562 

200,000 นางอรุณ  อึ้ง

ไชยพร 

1. ส่งเสริมนักเรยีนได้ค้นพบ 
 ความสามารถ ความถนดัรายวิชา

กิจกรรมที่ 15 แข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาสังคมศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 150 คน 

- นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด 

มกราคม

2562 

10,000 นายโกสลัล์ 

จุลเหลา 
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สังคมศึกษา  2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ความถนัดในรายวิชาสังคม
ศึกษา 

ความสนใจ ของตนเอง 
และได้พัฒนาความ 
สามารถนั้นเต็มศักยภาพ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิชาการ เพื่อเข้าแข่งขันคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ภาค 
และประเทศ ต่อไป 

กิจกรรมที่16 กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางสุขศึกษา
และพละศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครจู านวน 5 คน 
2.เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 

-  นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ ของตนเอง 
และได้พัฒนาความ 
สามารถเต็มศักยภาพ 

พ.ย.2561-

มี.ค.2562 

50,000 นายสุราวุฒิ  

มีบุญ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 17 พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-.ครจูดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ได้ตรงตามหลักสูตร 
 

-ครรู้อยละ 90 มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

พฤษภาคม 
2562 

4,000 นางกฤษณา  
คุณมาศ 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 

กิจกรรมที่ 18 พัฒนาการ 1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึน้ร้อย

ตลอดปี 50,000 นางสุภาวดี  
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 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ 

 

-ครูจ านวน 23  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ละ 70 
- ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

การศึกษา วุฒิยาสาร 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่  3.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  และค่านิยมอันดี 12 ประการ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด   
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1.เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
แก่นักเรียน 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 
3.เพ่ือด ารงไว้ซึ้งสถานบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนให้อยู่
ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด
ต่างๆ 

กิจกรรมที่  1 ค่ายโครงงาน

คุณธรรม จริยธรรม 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรยีนจ านวน 700 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรยีนปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบดีขึ้น 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามรถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

-ร้อยละ 92ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านศีลธรรม 
ที่เคารพผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
ส านึกในความเป็น
พลเมือง มีค่านิยม 12 
ประการ และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

มิถุนายน

2562 

50,000 นายโกสัลล์  

จุลเหลา 

1.เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
แก่นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวัน

ส าคัญ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 120 คน 
 

-นักเรียนร้อยละ 90
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 นานสมศรี 

ปราศจาก 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 
3.เพ่ือด ารงไว้ซึ้งสถาบัน ชาติ 

 2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีคุณลักษณะด้าน
ศีลธรรมและมีคุณลักษณะอัน

-ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านศีลธรรม 
ที่เคารพผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
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ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

พึงประสงค์ ส านึกในความเป็น
พลเมือง มีค่านิยม 12 
ประการ และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยใน
โรงเรียนให้แก่นักเรียน 
4.เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนให้อยู่
ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด
ต่างๆ 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

ส่งเสริมระเบียบวินัยใน

โรงเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ มีวินัย ดีขึ้น 
 

-นักเรยีนร้อยละ85
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ มีวินัยของ
โรงเรียนในระดับดีเยี่ยม 
-ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านศีลธรรม 
ที่เคารพผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
ส านึกในความเป็น
พลเมือง มีค่านิยม 12 
ประการ และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

ตลอดปี

การศึกษา 

20,000 นายสุรวุฒิ  

มีบุญ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชีวั้ดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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1.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา

คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสตูร 

-นักเรียนร้อยละ 95 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 นางสุภาวดี  

วุฒิยาสาร 

1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนตามวัฒนธรรมไทย  
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทยและสามารถอยู่
รว่มกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลายในสังคมไทยได้อย่างมี
ความสุข 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

มารยาทงามตามวิถีไทย 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 12 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนก าแพงไหว้ 3 
ระดับได้ถูกต้องและสวยงาม
ตามหลักมารยาทไทย 
- นักเรียนโรงเรียนก าแพงกราบ
ได้ถูกต้องและสวยงามตามหลัก
มารยาทไทย 

- นักเรียนโรงเรียน
ก าแพงร้อยละ 90 

สามารถปฏิบัติการไหว้ 3 

ระดับได้ถูกต้องและ
สวยงามตามหลัก
มารยาทไทย 

มิถุนายน 

2562 

10,000 น.ส.บุญญา

เนตร  

หนองยาง 

1.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม 12 
ประการ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 120 คน 
 

-นักเรียนร้อยละ 90 
มีค่านิยม 12 ประการใน
ระดับ ดีเยี่ยม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นายสมยศ  
พิมณุวงศ์ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. เชงิคุณภาพ 
-นักเรยีนมีคา่นิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 

-ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมี 
มีค่านิยม 12 ประการ 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

   

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมผ้าป่า
ศิษย์ปัจจุบัน สร้างกตัญญู 
เชิดชูคุณธรรม 
 

1. เชงิปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

-นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคณุ ในระดับดี 

มีนาคม 
2562 

- น.ส.เพ็ญแข  
ค านันต์ 

1.เพ่ือใหน้ักเรียนได้ระลึกถึงพระ
คุณครูและสืบสานประเพณีที่ดีงาม
นี้ให้คงอยู่ตลอดไป 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคี
ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวัน
ไหว้ครู 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครู 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและครูได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีไหว้ครูและมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมความ

- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วมกิจกรรม 
-ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมความเป็นไทย 

มิถุนายน 
2562 

20,000 นายโกสัลล์ 
จุลเหลา 
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เป็นไทย 
 
 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 
2.เพื่อให้ขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนผู้ที่ท าความดี 

กิจกรรมที่ 9 ของหายได้คืน 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ทรัพย์สินที่มีนักเรยีนมาแจ้ง
ประกาศไว้ ได้ส่งคืนเจ้าของร้อย
ละ 95 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร
ยกย่องจากโครงการ 
 

-ทรัพย์สินที่มีนักเรียนมา
แจ้งประกาศไว้ ได้ส่งคืน
เจ้าของร้อยละ 95 

ตลอดปี
การศึกษา 

- น.ส.พิมพิไล 
ฤกษ์ใหญ่ 

1.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ 
 
 

กิจกรรมที ่10 กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัย 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการใส่หมวก
นิรภัย 

-นักเรียนร้อยละ 100  
ใส่หมวกนิรภัย 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นายอภิชาต 
เนตรจันทร์ 
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1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
 

กิจกรรมที ่11  กิจกรรมวัน

ต่อต้านยาเสพติด 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรยีนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนตระหนักเกี่ยวกับโทษ
ภัยของยาเสพติดและรู้จัก
วิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยา
เสพติด          

-ร้อยละ 93 ของผู้เรียน 
สามารถป้องกันตนเอง
จาดสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยง
ต่อความรุ่นแรง ปัญหา
ทางเพศ 
 

 มิถุนายน 

2562 

4,000 นายวัฒนา 

ศรีจักร 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการ
ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 

กิจกรรมที่ 12 โรงเรียนสี

ขาว 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรยีนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านและป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีส่วนร่วมในการต่อต้าน
และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 

มิถุนายน-

กรกฎาคม

2562 

3,000 นายวัฒนา 

ศรจีักร 

1. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

กิจกรรมที่ 13 ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดโดย

1. เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด

ธันวาคม 

2561 

3,000 นายวัฒนา 

ศรีจักร 
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 การคัดกรอง 

 

2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองยาเสพติด 

กรองยาเสพติด  

1. เพ่ือส่งเสริมสมาชิกชมรม TO 
BE NUMBER ONE แสดง
ความสามารถกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก และช่วยสร้างเสริม
ความภาคภูมิใจ มีความสุข 
 2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมมีส่วนร่วม
ในการขจัดปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขภายในโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 14  TO BE 

NUMBER ONE 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการขจัด
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ภายในโรงเรียน 
 

-ร้อยละ 93 ของผู้เรียน 
สามารถป้องกันตนเอง
จาดสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยง
ต่อความรุ่นแรง ปัญหา
ทางเพศ 
 

ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 นางวาสิฐี  

ตาดทอง 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและ

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรม

เลือกตั้งสภานักเรียน 

 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

- นักเรียนร้อยละ 95 
เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 
 
-ร้อยละ 83 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะการเป็น

กุมภาพันธ์ 

2562 

3,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 
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หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกีย่วกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

ผู้น า ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

1.เพื่อให้สภานักเรียนเกิดความ

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ตาม

บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมรับ-

มอบต าแหน่งสภา 

 

1. เชิงปริมาณ 
-กรรมการนักเรียนทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ 

-ร้อยละ 100 ของ
กรรมการนักเรียนเกิด
ความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ 

พฤษภาคม 

2562 

2,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 

 

1 เพื่อให้สภานักเรียนได้รับ

ประสบการณ์จากการท างานอย่าง

เป็นระบบ เป็นขั้นตอนและประสบ

ความส าเร็จ จากการท างาน 

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรม

ประชุมสภานักเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-กรรมการนักเรียนทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ 

-ร้อยละ 100 ของ
กรรมการนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการ
ท างาน 

ทุกเดือน 2,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้สภานักเรียนรู้จัก

พ่ึงตนเอง แสวงหาและใช้ความรู้ใน

การท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน

กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมจิต

อาสาสภานักเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
-กรรมการนักเรียนทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 

-ร้อยละ 100 ของ
กรรมการนักเรียนเกิด
ความตระหนักใน

ตลอดปี

การศึกษา 

2,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 
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สังคมอย่างมี    ความสุข 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รบัผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้
ซ่ึงประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 

 - นักเรียนเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

 

1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝัง
ระเบียบวินัยแก่นักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรม

พัฒนาวินัยนักเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการปลูกฝังใน
เรื่องระเบียบวินัย 

-ร้อยละ 80 ของกรรม
นักเรยีนมีระเบียบวินัย
มากขึ้น 

ตลอดปี

การศึกษา 

2,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 

 

1. เพ่ือให้สภานักเรียนมีการพัฒนา   

ระบบการท างาน  

2. เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัด

ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมี

วิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 

กิจกรรมที่ 20 กิจกรรม

พัฒนาประสิทธิภาพสภา

นักเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
-กรรมการนักเรียนทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

-ร้อยละ 90 ของ
กรรมการนักเรียนมีการ
ประสิทธิภาพท างาน 

ตลอดปี

การศึกษา 

8,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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1 เพื่อให้สภานักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการท างานอย่าง
เป็นระบบ เป็นขัน้ตอนและประสบ
ความส าเร็จ จากการท างาน 
 

กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมเข้า

ค่ายสภานักเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
-กรรมการนักเรียนทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

-รอ้ยละ 90 ของ
กรรมการนักเรียนมีการ
ประสิทธิภาพท างาน 
 
-ร้อยละ83ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้น า ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 

ก.พ-มี.ค.62 25,000 นายวิทธิ

พงษ์  วันทา 
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โครงการที่  4.  พัฒนาคุณลักษณะด้านความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่  มีความเป็นไทย   น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต   
 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,3   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2.1 , 3.1 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
3.นักเรียนสามารถท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมันพัฒนางานและภูมิ
ในในผลงานของตน 
4.นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจได้ 

กิจกรรมที่ 1 เกษตรกรรม

ตามวิถีหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพสูงขึ้น
ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

-ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
ทักษะประกอบการ หรือ
ท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การทุกกลุ่มสาระ
รายวิชา ที่น าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในการ
ด าเนินชีวิต 
- ร้อยละ 87 ของครู   
มีการบูรณาการ 
ศาสตร์พระราชา การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ตลอดปี

การศึกษา 

30,000 นายตรญีรัตน์  

สิมมา 
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เข้าสู่ 8 กลุ่มสาระรายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู ้
บูรณาการ 

 

โครงการที่  5  พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning   จัดหน่วยบูรณาการแบบสหวิทยาการ   
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 , 2.3,2.4 
                  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครู จ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-.ครูมีการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 

-.ครูร้อยละ 85 มีการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 
-ร้อยละ 87 ของครู มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่

ตลอดปี
การศึกษา 

12,000 นางสุดารัตน์ 
พิมณุวงศ์ 
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มีกิจกรรม Active 
Learning และร่วมกัน
จัดหน่วยบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ 

 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและเหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 , 2.3, 2.4 2.6 
                  กลยุทธ์โรงเรียน ขอ้ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 จดัหาวัสดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือการท าเอกสาร

การเรียนการสอน 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นกัเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ

ตลอดปี

การศึกษา 

1,080,770 น.ส.รุ่งรัตน์  

ใจเต็ม 
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เรียนสูงขึ้น 
 

เรียนรู้ 
- ร้อยละ 87 ของครูมี
เครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติการณ์การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 3  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 , 2.3, 2.4 2.6 
                  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญและ 1. เชิงปริมาณ -ร้อยละ 90 ของครู ตลอดปี - นางอุมา
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ก าลังใจให้แกค่ร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน 
 

ก าลังใจครูและนักเรียนให้

ก้าวไกลสู่ระดับประเทศ 

-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนขวัญและ
ก าลังใจ 

บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีขวัญและ
ก าลงัใจในการท างาน 
 

การศึกษา ภรณ์ เชื้อนัก 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แกค่รแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกันระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือก่อให้เกิดความรักความ
ผูกพันต่อโรงเรียน   
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120  คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 

- ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
มีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน 

-ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรางการศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน 

ตลอดปี

การศึกษา 

25,000 น.ส.สุดาวรรณ  

กันทะมา 

 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครือ่งตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2    ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 
                  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพ
การเรยีนรู้ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
งานทะเบียนวัดผลมีความเป็น
ระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรม
พัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 
 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 120  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- งานทะเบียนวัดผลมีความเป็น
ระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
 

-มีความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก ในรับบริการงาน
ทะเบียนวัดผลที่มีความ
เป็นระบบ ครอบคลุม มี
ความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
-ร้อยละ 87 ของครูมี
เครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติการณ์การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 น.ส.รุ่งรัตน์  
ใจเต็ม 

 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
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ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2  ตวับง่ชี้ท่ี  2.3 ,2.4 
                  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคคลากร
มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมครูและ

บุคลากรให้มีความรู้และ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรมีความรู้และ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

-ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร เพ่ือ
รว่มจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่
รองรับเส้นทางความ
เจริญก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู ในระดับ ดี

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 นางอรุณ  
อ้ึงไชยพร 
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เยี่ยม 
 

กิจกรรมหลักที่ 6 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม และบูรณาการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2   ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5  
                  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือจัดฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 จัดฐานแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-มีฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 64 ฐาน 
2. เชงิคุณภาพ 
- ฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
คุณภาพ 

-ร้อยละ 87 ของครู  มี
การบูรณาการ 
ศาสตร์พระราชา การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เข้าสู่ 8 กลุ่มสาระ
รายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ 
 
- โรงเรียนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่ง

ตลอดปี
การศึกษา 

64,000 

 

นายสุรยิศักดิ ์ 
ขันนาเลา 
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เรียนรู้ศาสตร์ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์
พระราชาในระดับดีเยี่ยม 

 

 

โครงการที่  6  พัฒนาศักยภาพครู   
กิจกรรมหลักที่ 1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2,  2.3 , 2.4 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ท าการ 
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย 

กิจกรรมที่ 1 จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย 
ในชั้นเรียนและ Best 
Practice เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมให้ครูได้ท าการ 

-ครูร้อยละ 100 ท าการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- ร้อยละ87 ของครู มีการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้
Problem base learning  

ตลอดปี

การศึกษา 

25,000 น.ส.ธัญทิพย์ 

ศรีนวล 



                                                                                                        

                                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่  131 

 

ในชั้นเรียนและ Best Practice  

 

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

Project base learning 
และมีการ สะท้อนผลหลงั
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ PLC 

1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ 

สามารถปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสทิธิภาพ และเกิด

ประสิทธผิลในการท างาน 

กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนา

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(OD) 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรได้รับการ.
ส่งเสริมให้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

-ครูและบุคลากร ร้อยละ 
90 ได้รับการ.ส่งเสริมให้
มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

120,000 นางอรุณ  

อ่ึงไชยพร 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง  

  -โรงเรียนมีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพท่ี
รองรับเส้นทางความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
ในระดับ ดีเยี่ยม 
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1.เพื่อให้ครูและบุคลากรของ 
โรงเรียนมีขวัญและก าลังใจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เกิด 
ทักษะ ความรู้จากประสบการณ์ 
จริง 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดู

งานเพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากร จ านวน 120 คน 

2. เชิงคุณภาพ 
-.ครูและบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจและความรู้ ทักษะใน
การ ท างาน 

-.ครูและบุคลากรร้อยละ
95 มีขวัญและก าลังใจ
และความรู้ ทักษะในการ 
ท างาน 
 

มีนาคม 
2562 

100,000 นางอรุณ  
อ้ึงไชยพร 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคคลากร
มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา

ศักยภาพครูด้วยการส่งครู

เข้าร่วมอบรมในระดับต่าง ๆ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรได้รับการ.
ส่งเสริมให้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
 

-ครูและบุคลากร ร้อยละ 
90 ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญดา้น
วิชาชีพ 
-โรงเรียนมีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่
รองรับเส้นทางความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูในระดับ  ดีเยี่ยม 

ตลอดปี
การศึกษา 

250,000 นางมุจรินทร์  
ทองอินทร์ 

โครงการที่  7  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   2     ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นของตนเองใช้ได้ดี
อยู่เสมอ 
2.เพื่อให้ให้คณะครู นักเรียน 
ชุมชน วัด ร่วมจัดท า ร่วมใช้  ร่วม
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา
จนเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จรงิ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

1. เชิงปริมาณ 
-โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

-โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
โครงสร้างการเรียนที่
รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลายและ
ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบในระดับดีเยี่ยม 
 

มีนาคม 
2562 

10,000 นางสุดารตัน์  
พิมณุวงศ ์

1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 

 

1. เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

-โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนครบทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

มีนาคม 
2562 

4,000 นางสุดารตัน์  
พิมณุวงศ ์

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
3.  เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษา

สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและเศรษฐกิจ 

 2. เชิงคุณภาพ 
  -โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน  

- โรงเรียนมีสารสนเทศท่ี
แสดงถึงความต้องการ
ของผู้เรียนและมี
โครงสร้างการเรียนที่
รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
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กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 ,3  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3, 2.6, 3.5 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้การบริการรวมรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

บริการรวบรวมข้อมูล 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- ทักษะในการเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ได้รับบริการรวมรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางยุพิน 
 ศรีภักดิ์ 

1.เพ่ือบริการใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาต่อ และการประกอบ

อาชีพ 

2.เพื่อให้นักเรียนรับทราบข้อมูล 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

บริการให้ค าปรึกษา 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ได้รับบริการให้ค า 
ปรึกษาเกี่ยวกับการ 
ศึกษาต่อ และการ

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางยุพิน 
 ศรีภักดิ์ 
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ด้านการศึกษาและอาชีพ 

 
 
 

- ทักษะในการเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

ประกอบอาชีพ 
-ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มี
ระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล แฟ้มสะสม
ผลงาน และสารสนเทศ
ส าคัญ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับ

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

บริการสารสนเทศ 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรยีนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนทักษะในการเลือก
ศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเอง 
 

-ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับบริการสารสนเท
เกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
-ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
มีระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล แฟ้มสะสม
ผลงาน และสารสนเทศ
ส าคัญ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางยุพิน 
 ศรีภักดิ์ 

1.เพื่อให้บริการจัดวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมกับความถนัด สามารถใน
การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

กิจกรรมที่ 4 บริการจัด

วางตัวบุคคล 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ได้รับบริการจัดวางตัว
บุคคล 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางยุพิน 
 ศรีภักดิ์ 
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 - นักเรยีนทักษะในการเลือก
ศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเอง 

1.เพื่อติดตามผลการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

บริการติดตามผล 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนม.3,ม.6 จ านวน 650 
คน 
2. เชงิคุณภาพ 

- นักเรียนทักษะในการเลือก
ศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะสม 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่
จบการศึกษา 
ได้รับติดตามผลการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 นางยุพิน 
 ศรีภักดิ์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียนมีทักษะในการ 
 ตัดสินใจเลือกแนวทางการ  
 ศึกษาต่อและอาชีพที่เหมาะกับ 
 ตนเอง 

กิจกรรมที่ 6 เชิญวิทยากร/

องค์กร/หน่วยงานมาให้

ความรู้ 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ทักษะในการเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน 

มีทักษะในการ ตัดสิน 

ใจเลือกแนวทางการ  

ศึกษาต่อและอาชีพที่

เหมาะกับตนเอง 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2562 

4,000 นางยุพิน 
ศรีภักดิ์ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ 
 การศึกษาและอาชีพ 
 

กิจกรรมที่ 7 จดันิทรรศการ 

 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ เจตคติและทักษะ
ในการเลือกอาชีพที่

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2562 

5,000 นางยุพิน 
ศรีภักดิ์ 
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- ทักษะในการเลือกศึกษาต่อ
และอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

เหมาะสมกับตนเอง อยู่ใน
ระดับดี 

1.เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่จบการศึกษา 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรัก 
ผูกพันและความภูมิใจในสถาบัน
โรงเรียนก าแพง 
3.เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียน
ม.3และม.6 ที่จบการศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมมอบ

ใบประกาศนียบัตรและ

แสดงความยินดีกับนักเรียน

ชั้น ม.3 ม.6 

1. เชงิปริมาณ 
- นักเรียนม.3 และ ม.6 จ านวน 
650 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรัก ความ
ภูมิใจในสถาบัน 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่
จบการศึกษามีความรัก 
ความภูมิใจในสถาบัน 

มีนาคม 
2562 

10,000 น.ส.สมพร 
กสิพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมมอบ

ทุนการศึกษานักเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการศึกษา ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการศึกษา 

 ร้อยละ 90 นักเรียนที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์

ได้รับการศึกษา 

พ.ค– ส.ค.
62 

- นางอุมา
ภรณ์ เชื้อนัก 
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3. เพ่ือให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส

ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่  8  พัฒนาสื่อและเหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ,2.6 
                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาระบบเครือขา่ย และ
ข้อมูล 
 

กิจกรรมที่  1 การพัฒนา
ระบบเครือข่าย และข้อมูล 
 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน ครู และบุคลากรมี
แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต อย่างน้อย 1,000 
ลูกข่าย   
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและครูทั้งหมด มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
สืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(ท้ังระบบ LAN  และ  WIFI) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก ต่อการใช้

ระบบเครือข่าย และ

ข้อมูล เพ่ือการศึกษา 

-โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ 
เครื่องมือ การเข้าถึงองค์
ความรู้ ที่รองรับระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในการสืบค้น ในระดับดี
เยี่ยม 
 

 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
2561 

20,000 นางศุภานัน 
บ ารุงธนรัชต์ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียนก าแพง 

2.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ก าแพง 

 

กิจกรรมที่ 2 เช่า

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครู  นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้อินเตอร์เน็ต 

-มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอแก่การให้บริการ 
 
- ร้อยละ 86 ของครูและ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการสืบค้น 
เข้าถึงองค์ความรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

410,000 นางศุภานัน 
บ ารุงธนรัชต์ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่  142 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 ,3   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 , 3.2 

                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง   

ให้สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง

อ านวย  ความสะดวกพอเพียง อยู่

ในสภาพการใช้งานได้ดี      

กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรุงและ

พัฒนาห้องเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ดี  

-โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ 
ห้องสืบค้นความรู้ ที่น า
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ
กรเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม 

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่ม
รื่นและมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ

1. เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนได้ปรับปรุงและ

-มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น

และมีแหล่งเรียนรู้

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 นายเดชา  
นวลรักษา 
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โรงเรียน พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ส าหรับผู้เรียน ระดับดี

เยี่ยม 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ

ปรับพื้นห้องเรียน 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาอาคาร
สถานที่และปรับพ้ืน
ห้องเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
 - ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
 - อาคารสถานที่ มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ดี 

- โรงเรียนมีอาคาร
สถานที ่มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ด ีระดับดีเยี่ยม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

30,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1.เพ่ือปรับปรุงโรงจอดรถครู
บริเวณอาคาร  4 

กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุงโรง

จอดรถครูบริเวณอาคาร  4 

 

1. เชิงปริมาณ 
- มีโรงจอดรถครูบริเวณอาคาร  4 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัย 
 

- โรงเรียนมีโรงจอดรถที่
มั่นคงและปลอดภัย  
อยู่ในสภาพการใช้งานได้
ดี ระดับดีเยีย่ม 
 

เมษายน 
2562 

50,000 นายเดชา  
นวลรักษา 
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1.เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่ม

รื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

กิจกรรมที่ 5  ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมรั้วสวนหย่อม 

1.เชิงปริมาณ 
-สวนหย่อมรอบๆอาคารเรียน
ได้รับการปรับปรุง 
2. เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม ร่มรื่น 
 
 

-มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น

และมีแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียน ระดับดี

เยี่ยม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ห้องส้วม 
2.เพ่ือใหห้้องน้ า ห้องส้วมมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

กิจกรรมที่ 6  ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 

1. เชิงปริมาณ 
-ห้องน้ า ห้องส้วมได้รับการ
ปรับปรุงจ านวน 3 หลัง 
2. เชิงคุณภาพ 
- ห้องน้ า ห้องส้วมมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย ถูก
สุขอนามัย 

- โรงเรียนมหี้องน้ า ห้อง
ส้วม มั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพการใช้งานได้
ดี ระดับดีเยีย่ม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1. เพ่ือปรับปรงุและพัฒนาอาคาร
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

1. เชิงปริมาณ 
- อาคารเรียนและครุภัณฑ์ได้รับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม 

- โรงเรียนอาคารเรียน
และครุภัณฑ ์มั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มี

ตลอดปี
การศึกษา 

80,000 นายเดชา  
นวลรักษา 
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 2. เชิงคุณภาพ 
- อาคารเรียนและครุภัณฑ ์
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ด ีระดับดีเยี่ยม 
 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนหลังที่  4 

กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่  

4 

1. เชิงปริมาณ 
- อาคารเรียนหลังที่  4 ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 
2. เชิงคุณภาพ 
-อาคารเรียนมีความมั่นคง 
ปลอดภัย 
 

- โรงเรียนมอีาคาร
สถานที ่มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ด ีระดับดีเยี่ยม 
 

เมษายน 
2562 

150,00 นายเดชา  
นวลรักษา 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ห้องสมุดเก่า 

กิจกรรมที่ 9  ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารห้องสมุดเก่า 

1. เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
 - ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-  ห้องสมุดเก่าได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพดี พร้อมใช้

- โรงเรียนมอีาคาร
สถานที ่มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ด ีระดับดีเยี่ยม 

เมษายน 
2562 

500,000 นายเดชา  
นวลรักษา 
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งาน  
1.เพ่ือปรับปรุงต่อเติมห้องพักเวร

ยามกลางคืนนักการภารโรง 

 

กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงต่อ
เติมห้องพักเวรยามกลางคืน
นักการภารโรง 

 

1. เชิงปริมาณ 
- มีห้องพักเวรยามกลางคืน
นักการภารโรง 

2. เชิงคุณภาพ 
- ห้องพักเวรยามกลางคืน
นักการภารโรงมีความปลอดภัย 

- โรงเรียนมอีาคาร
สถานที ่มั่นคง สะอาด
และปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ดี ระดับดีเยีย่ม 
 

เมษายน 
2562 

50,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1.จัดสร้างศาลาทรงไทย   

 

กิจกรรมที่ 11 จัดสร้าง
ศาลาทรงไทย   

 

 

 

1. เชิงปริมาณ 
- มีศาลาทรงไทย  1 หลัง 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์
จากศาลาทรงไทย 
 
 

-มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น

และมีแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียน ระดับดี

เยี่ยม 

 

พฤษภาคม 
2562 

150,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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1.เพ่ือปรับปรุงแซมบ้านพักครู กิจกรรมที่ 12  ปรับปรุง
แซมบ้านพักครู 

1. เชิงปริมาณ 
- บ้านพักครูได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่างน้อย 5 หลัง 
2. เชิงคุณภาพ 
-  บ้านพักครูมีความม่ันคง 
ปลอดดภัย 

- บ้านพักครูมีการบริหาร
จัดการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีสภาพ 
แวดล้อม อย่างมีคุณภาพ
ในระดับดีเยี่ยม 

เมษายน 
2562 

300,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ท า
ความสะอาดอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 13 จัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ ท าความสะอาด

อาคารเรียนและบริเวณ

โรงเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด
ที่เพียงพอ 

- อาคารเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด 

ในระดับดีเยี่ยม 

ตลอดปี
การศึกษา 

80,000 นายเดชา  
นวลรักษา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้องเรียน
คุณภาพเพ่ือใช้ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถใช้
งานได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน

กิจกรรมที่ 14 พัฒนา

ห้องเรียนคุณภาพ

ภาษาต่างประเทศ 

 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 15 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-ห้องเรียนคุณภาพภาษา 

ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่ทันสมัย

-โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้มีห้องปฏิบัติการ  
ห้องสืบค้นความรู้ ที่น า
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในระดับดี

พฤศจิกายน  
2561 

 

60,000 นางอัจฉรา
วรรณ คงคณู 
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การสอน       และสามารถใช้งานได้ เยี่ยม 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

ภาษาต่างประเทศ เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน ตามสถานที่ต่างๆ  

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. เพ่ือให้มีสื่อการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เช่น ป้ายนิเทศ แผ่น

พับ สไลด์ วีดีทัศน์   

 

กิจกรรมที่ 15  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ต่างประเทศ 

1. เชิงปริมาณ 
-  ครู นักเรียน และบุคลากร
ทั้งหมดในโรงเรียนก าแพงได้รับ
การบริการจากแหล่งเรียนรู้ 
-มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
ที่เรียนภาษาต่างประเทศ 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครู นักเรียน ได้รับบริการจาก
แหล่งเรียนรู้และมีความ 
สามารถสื่อสาร และสื่อสาร                             
ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
 

-โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้มีห้อง 
ปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
ความรู้ ที่น าระบบ
เทคโนโลยีการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในระดับดี
เยี่ยม 

ธ.ค. 2561 
มี.ค. 2562 

10,000 นางสาวพิม
พิไล ฤกษ์ใหญ ่

1.เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
ภาษาไทย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 16 พัฒนาห้อง

กลุ่มสาระภาษาไทย 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรยีน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 10 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-มีห้องห้องสืบค้น 

ความรู้ และบรรยากาศท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน

มิถุนายน 
2562 

15,000 อุบลวรรณ 
พวงอก 
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-ห้องกลุ่มสาระภาษาไทยมี
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน
ห้องการเงิน 

กิจกรรมที่ 17 พัฒนา

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน

หอ้งการเงิน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ครุภัณฑ์ส านักงานได้รับการ
ซ่อมแซมอย่างน้อย 2 ครั้ง 
-ครูจ านวน 6 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-ครุภัณฑ์ส านักงานสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โรงเรียนมีแผนการ
บริหารจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีเยี่ยม 

ธ.ค. 2561 
มิ.ย.2562 

10,000 นางพัชรี   
รจนัย 

1.เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งาน
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนครูและ
บุคลากรโรงเรยีนก าแพง 

กิจกรรมที่ 18  จัดซื้อจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์งานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนครูและ
บุคลากรโรงเรียนก าแพง 

1. เชิงปริมาณ 
-ครุภัณฑ์ส านักงานได้รับการ
ซ่อมแซมอย่างน้อย 2 ครั้ง 
-ครูจ านวน 3 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-ครุภัณฑ์ส านักงานสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โรงเรียนมีแผนการ
บริหารจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีเยี่ยม 

ต.ค.2561 
 -ก.พ.2562 

3,000 นางอุมาภรณ์ 

เชื้อนัก 
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1.เพื่อให้หลักฐานการเรียน
นักเรียนมีความถูกต้องทันเวลา 
และตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานงาน
ทะเบียนได้รวดเร็ว 
2.เพ่ือส ารองข้อมูลงานทะเบียน
ทั้งหมดออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ได้รับความ
ปลอดภัยทุกกรณี  

กิจกรรมที่ 19 จัดหา 
ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์งานทะเบียน
ส านักงานวิชาการ 

1. เชิงปริมาณ 
-ครุภัณฑ์ส านักงานได้รับการ
ซ่อมแซมอย่างน้อย 2 ครั้ง 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครู และบุคลากรได้รับและส่ง
ข้อมูลนักเรียนผลการเรียนได้
สะดวกรวดเร็ว 

-ร้อยละ 80 ของครู – 
อาจารย์ และบุคลากร
ได้รับและส่งข้อมูล
นักเรียนผลการเรียนได้
สะดวกรวดเร็ว  
- ร้อยละ 80 นักเรียน
ได้รับเอกสารงานทะเบยีน
ถูกต้อง ครบถ้วน   
 

20 ก.พ – 15 
มี.ค 62 

50,000 นางสุดารตัน์ 

พิมณุวงศ ์

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมท่ี 20 จัดซื้อ

หนังสือพิมพ์  วารสาร 

นิตยสาร 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-วัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องสมุด  
มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
-นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด
เพ่ิมมากข้ึน 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   

  -ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 
  -นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 -นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80         

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 น.ส.ดานุวลัย์ 
ชุณหวงศ์สนทิ 
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1. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

กิจกรรมที่ 21 จัดซื้อ
หนังสือหรือทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-วัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องสมุด  
มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
-นักเรยีนเข้าใช้บริการห้องสมุด
เพ่ิมมากข้ึน 
2. เชิงคุณภาพ 
-ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   

  -ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

  -นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 -นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80         

ตลอดปี
การศึกษา 

100,000 น.ส.ดานุวลัย์ 
ชุณหวงศ์สนิท 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุการซ่อมบ ารุง
หนังสือ 
2. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีหนังสือแข็งแรงที่มี

กิจกรรมที่ 22 จัดซื้อวัสดุ

การซ่อมบ ารุงหนังสือ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- หนังสือได้รับการซ่อมบ ารุงให้
มีสภาพดี 

-ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-โรงเรียนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีสภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

60,000 น.ส.ดานุวัลย์ 
ชุณหวงศ์สนิท 
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สภาพพร้อมออกให้บริการ. 

 

ในระดบัดีเยี่ยม 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2.5 

                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน     
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   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือปลูกให้นักเรียนรักและหวง
แหนต้นไม้ และรกัษาความสะอาด
ของพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน 
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะใน
การบ ารุงรักษาต้นไม้ 
3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สนอง
พระราชด าริในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

1. เชิงปริมาณ 
  -ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 100 % 
2. เชิงคุณภาพ 
 -บริเวณโรงเรียนสะอาด 
บรรยากาศร่มรื่น  

-นักเรียน ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรม 
- โรงเรียนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ศาสตร์ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์
พระราชาในระดับดีเยี่ยม 

  ตลอดปี

การศึกษา 

70,000 นางภฤดา 
เลียบสูงเนิน 

 

 

 

 

โครงการที่  9  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมหลักที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ,2.2 ,2.6 

                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

1.  เพ่ือให้มีการจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาแบบพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

-โรงเรียนแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธะกิจ กลยุทธ์

รองรับการจัดการด้าน

หลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

กันยายน 
2562 

1,000 นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรธน์ 



                                                                                                        

                                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่  155 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้มีการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ  สถานศึกษาแบบ
พอเพียง         
 

กิจกรรมที่ 2 จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา   
 

-โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศ ที่น าไปใช้ใน
การบริหารจัดการ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ระดับดีเยี่ยม 

พฤศจิกายน  
2561

มิถุนายน 
2562 

 

3,000 นางกนิษฐา  
วงศ์ค า 

1. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท า
รายงานประจ าปี 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน   

-มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับดีเยี่ยม 

- โรงเรียนใช้ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ
องค์ประกอบ ระดับดี

มีนาคม 
2562 

3,000 นางนงลักษณ์ 
 สีหาบุตร 
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เยี่ยม 
 
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 4 การติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครจู านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

-มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับดีเยี่ยม 

สิหาคม 
2562 

3,000 นางนงลักษณ์ 
 สีหาบุตร 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานดา้นตา่ง ๆ  
2.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
3.เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด

กิจกรรมที่ 5 การบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณโรงเรียน 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชงิคุณภาพ 
-มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
-การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายอ านวยการใน
ระดับดีมาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

20,000 น.ส.ประไพ
รัตน์ บุญไทย 
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ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
1.เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
 

กิจกรรมที่ 5 การบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงาน 
สารบรรณฝ่ายวิชาการ 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายวิชาการใน
ระดับดีมาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

5,000 นางสมพร  
นวลรักษา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 -การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 

    

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
2.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
3.เพื่อจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 6 การบริหาร
จัดการด้านระบบ 
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายกิจการโรงเรียน 
 

1. เชงิปริมาณ 
-ครูจ านวน 20 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
-การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายกิจการ
โรงเรียนในระดับดมีาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

10,000 นางธันยมัย 

มลัยไธสง 
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1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
2.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
3.เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกดิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 7 การบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายวางแผนฯ 
 

1. เชิงปริมาณ 
- ครูจ านวน 11 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
- การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
 

-รอ้ยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาในระดับดีมาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

20,000 น.ส.นันทิยา 
จิตตโคตร 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
2.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
3.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 

กิจกรรมที่ 8 การบริหาร
จดัการด้านระบบ
สารสนเทศและงาน 
สารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. เชิงปริมาณ 
- ครูจ านวน 12 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

15,000 น.ส.จับจิต  
พิมพร 

1.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 

กิจกรรมที่ 9 การบริหาร
จัดการด้านระบบ

1. เชิงปริมาณ 
- ครูจ านวน 10 คน 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร

ตุลาคม
2561-

10,000 นางสุวรรณี 
กระจาย 
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2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายบุคคล 

2. เชิงคุณภาพ 
- มีจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
- การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 

จัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสาร
บรรณฝ่ายวิชาการใน
ระดับดีมาก 

กันยายน
2562 

1.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 10 การจัดระบบ
และพัฒนาองค์กร 
 

1. เชิงปริมาณ 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการจัดระบบ
และพัฒนาองค์กรใน
ระดับดีมาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

15,000 นางอรุณ   
อ้ึงไชยพร 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือการบริหารจัดการด้าน
การเงินที่มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู
บุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 11 การบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

1. เชิงปริมาณ 
- ครูจ านวน 6 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีการจัดท ารายรับ-รายจ่าย  
ที่เป็นปัจจุบัน 

- ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการด้านการเงินใน
ระดับดีมาก 

ตุลาคม
2560-

กันยายน
2561 

15,000 นางมุจรินทร์  
ทองอินทร์ 
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- มีการตรวจสอบสมุดเงินสด 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่  10  พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
 กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ  และก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน 

ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
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สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2, 3   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.2 , 2.6, 3.4 

                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

กิจกรรมที่ 1 การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 120 คน   
2.เชิงคุณภาพ 
-ครูไดร้บัการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 
-โรงเรียนมีระบบ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาใน
ระดับดีเยี่ยม 

มีนาคม 
2562 

กันยายน 
2562 

3,000 นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรธน์ 

1.พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  
KPS-SMART 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ  KPS-SMART 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 120 คน   
2.เชิงคุณภาพ 
-มีระบบบริหาร  KPS-SMART ที่มี
คุณภาพ 
 

โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพ  KPS-SMART 
ทีน่ าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 นางสุดารัตน์  
พิมณุวงศ์ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคัด
กรองด้วยการประเมิน 11 ด้าน 
ประเมิน SDQ และ EQ เพ่ือเขา้สู่
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีสารสนเทศใน
การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท า
สารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. เชิงปริมาณ 
- ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียน 
นักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 ได้รับการคัดกรองด้วยการ
ประเมิน EQ และ SDQ 
- โรงเรียนมีสารสนเทศจากการ
คัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา  
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการคัดกรอง 
และจัดกลุ่มอย่างถูกต้อง 
-  ข้อมูลสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

-ร้อยละ 95  ของ
นักเรียนที่ได้รับการคัด
กรองและจัดกลุ่ม 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 น.ส.จารุพร  
พิมพา 

 

 

 



                                                                                                        

                                                                                                                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้าที่  163 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  พัฒนาระบบก ากับติดตามตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 
สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 ,3   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1,2.2 ,3.4 

                 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 120 คน   
2.เชิงคุณภาพ 
-ครูได้รับการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

-ผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
ของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

มีนาคม 
2562 

กันยายน 
2562 

5,000 นางปาริสา  
อร่ามเรือง 

1. เ พ่ื อ ให้ ค รู ได้ น า เส น อ แ ล ะ
สรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 2. เพ่ือวิ เคราะห์ สภาพปัญหา 
และอุปสรรค์ ในการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 เหลียวหลังแล
หน้ามุ่งสู่การพัฒนาโรงเรียน
ก าแพง 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 120 คน   
2.เชิงคุณภาพ 

-  ร้อยละ 92 ของจ านวน
โครงการที่มีการรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 
โครงการ ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ

กันยายน 
2562 

40,000 นางรัชนีกร 
ปุณณาวรรธน์ 
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ด้านต่างๆในรอบปี 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ ติดตามผล และประเมิน
ทางกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

- มีการน าเสนอโครงการที่ประสบ
ผลส าเร็จตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 80 
- สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และอุปสรรคในการท างานได้ 
ร้อยละ 90  

การประจ าป ี
 - สามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหา และ
อุปสรรคในการท างานได้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 90 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4.  เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการท างานร่วมกัน 

 - น าไปใช้ในการก าหนด
แนวทาง และวางแผนการ
ท างานในปีต่อไปได ้ คิดเป็น
ร้อยละ 80 

    

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบและและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมที ่3 การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชงิคุณภาพ 
-มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

-มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับดีเยี่ยม 

สิงหาคม 
2562 

3,000 พันธ์เครือ  
เจริญ 
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โครงการที่  11  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1 ประสานความสัมพันธ์และขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง สถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพอิสระและชุมชน   เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ลักษณะของโครงการ               ต่อเนื่อง    ใหม่ 
                                สอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1  ตัวบ่งช้ีที่  1.2.2, 1.2.3 
                                กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้การบริการด้านการ
ปรึกษา ด้านข่าวสารและด้าน
อาคารสถานที่ให้แก่ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ขอ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

ให้บริการชุมชน 

1. เชิงปริมาณ 
-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ก าแพงทุกคน 
-ชุมชน หน่วยงานและองค์กร

-ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ มีความ 
พึงพอใจในการให้บริการ
ของโรงเรียน ในระดับดี

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นายสถิต 
พงษาปาน 
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ให้บริการ  ต่างๆ 
2. เชิงคุณภาพ 
-ให้การบริการด้านต่างๆ  
แก่ชุมชน 

มาก 

1. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
มาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 

กิจกรรมที ่2 ประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน 

1. เชิงปริมาณ 
-มีการระดมทุม ทรัพยากรด้าน
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ
ด้านทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

-โรงเรียนมีการการระดม
ทุม ทรัพยากรด้าน
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นายสถิต 
พงษาปาน 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ 
2.เพื่อให้การบริการด้านการ
ปรึกษา ด้านข่าวสารและด้าน
อาคารสถานทีใ่ห้แก่ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ขอ
ให้บริการ 

กิจกรรมที่ 3 ประเมิน
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ผู้ปกครองนักเรยีนโรงเรียน
ก าแพงทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
-เพ่ือประเมินความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง

-บุคคล หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ 
ต่อการให้บริการของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด 

มีนาคม 
2562 

กันยายน
2562 

1,000 นายสถิต 
พงษาปาน 
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ความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 
1.เพื่อประสานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรในสหวิทยาเขต 
 

กิจกรรมที่ 4 ประสานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
(สหวิทยาเขต) 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและบุคลากรทางทางศึกษา
ในสหวิทยาเขตทุกคน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีการประสานงานและร่วม
เครือข่ายสถานศึกษา 
-มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ระหว่างบุคลากรในสหวิทยาเขต 

-มีการประสานงานและ
ให้การร่วมมือภายใน 
สหวิทยาเขตในระดับ ดี
มาก 

ตลอดปี
การศึกษา 

6,000 นางสาวอุไร
วรรณ  ช านิกุล 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนก าแพงมีความรู้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้    

1. เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและครูผู้รับผิดชอบงาน 
จ านวน 12 คน       
 

-คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจระดับดมีาก 
ต่อการพัฒนางานของ
โรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 น.ส.ณัฐพร  
ศรบีูรณ์ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

(งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สนับสนุนงานชุมชนสัมพันธ์) 

2. เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามา

ประชุมวางแผนก าหนด

ความต้องการ พัฒนา

หลักสูตร สาระรายวิชา 
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และร่วมประเมิน

คุณภาพผู้เรียนภาคเรียน

ละ 1 ครัง้ 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการด้านต่างๆของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
พบปะกับครูที่ปรึกษาท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง 
 

กิจกรรมที่ 6 ประชุม
ผู้ปกครองประจ าภาคเรียน 
 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูและนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน 
-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ก าแพงทุกคน 
-ประชุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. เชิงคุณภาพ 
-เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 
 

-ผู้ปกครองนักเรียนร้อย
ละ 100 เข้าร่วมประชุม 
-ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพ
อิสระ และชุมชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

พฤศจิกายน
2561-

กันยายน
2562 

70,000 นายสุรวุฒิ   
มีบุญ 

โครงการพัฒนางานประจ า 
 
ลักษณะของโครงการ                             ต่อเนื่อง    ใหม่ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพื่อจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 10  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 80 
- ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

40,000 นางอุบลวรรณ 

พวงอก 

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
 ท างาน และพัฒนา กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการ

เรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 18  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

60,000 ชนนิกานต์  

เช้ือทอง 

 
 
 
                  วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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(บาท) 
1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการ

เรียนการสอนเทคโนโลยี 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 10  คน 
2. เชงิคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
- ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

15,000 นางศุภานัน  

บ ารุงธนรัชต ์

1.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
สร้างสรรค์ 
2. เพื่อจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาสังคม

ศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 12  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

60,000 นายชยพล  

จันทร์แจ้ง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ สารเคมี เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมที่ 5 พัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 23  คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
-ครูมีสื่อ เอกสาร

ธันวาคม 

2561 

มิถุนายน

90,000 นางสุภาวดี

วุฒิยาสาร 
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

2562 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อ อุปกรณ์กีฬา 
ในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาสุขศึกษา

และพละศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 6  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 80 
- ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

80,000 นายสุรวุฒ ิ 

มีบุญ 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการ

เรียนการสอนวิชา

ภาษาต่างประเทศ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 18  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น 
 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 65 
-ครมูีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

50,000 อรุณรัตน์  

ศรีสมุทร 
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1.เพื่อพัฒนาส่งเสรมิบุคลากรใน  
 กลุ่มสาระฯใหม้ีศักยภาพในการ 
 ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
 กิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้อย่าง 
 สร้างสรรค ์
2. เพื่อจัดหา ผลติสื่อ นวัตกรรม ใน
สาระการเรียนรูเ้กษตร 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการ

เรียนการสอนงานเกษตร 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 2  คน 
2. เชงิคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น 
 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 80 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

5,000 นายตรญีรัตน ์

สิมมา 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน และพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างสรา้งสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้อุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่ 9  พัฒนาการ

เรียนการสอนงาน

อุตสาหกรรม 

1. เชงิปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 2  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรยีนสูงขึ้น 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และครูผู้สอน 
 มีความสุขในการเรียน 
 การสอน 

ตลอดปี

การศึกษา 

50,000 นายสมยศ  

พิมณุวงศ์ 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
สร้างสรรค์ 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ศิลปะ ทัศนศิลป์ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,890 คน 
-ครูจ านวน 1  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

-รอ้ยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้น 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และครูผู้สอน 

ตลอดปี

การศึกษา 

40,000 นายภูมินทร ์

สุวรรณศรี 
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2. เพ่ือจัดหา ผลิต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ทัศนศิลป์ 

เรียนสูงขึ้น 
 

 มีความสุขในการเรียน 
 การสอน 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในรายวิชานาฏศิลป์ 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาการ

เรียนรายวิชานาฏศิลป์ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 2  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
-ครมูีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

50,000 นางวาสิฐี  

ตาดทอง 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  
กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
 สร้างสรรค์ 
2. เพ่ือจัดหา ผลิต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในรายวิชาศิลปะ 

กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการ

เรียนรายวิชาศิลปะ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน  5  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 70 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี

การศึกษา 

15,000 นางวาสิฐี  

ตาดทอง 

1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน  กิจกรรมที่ 13 พัฒนาสื่อ 1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ตลอดปี 25,000 นางพัชรี  
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กลุ่มสาระฯให้มีศักยภาพในการ 
ท างาน มีความสุขและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
สร้างสรรค ์
2. เพ่ือจัดหา ผลิต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในรายวิชาดนตรี 

และเทคโนโลยีการสอน

ดนตรี 

-ครูจ านวน 2  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

 ทางการเรียนสูงขึน้ร้อย
ละ 70 
-ครูมีสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ 

การศึกษา  รจนัย 

1.เพื่อจัดบริการด้านการรักษา 
สุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุก
คน 
2. เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นใน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น     

กิจกรรมที่  14 พัฒนางาน

อนามัย และจัดซื้อเวชภัณฑ์

ยา 

 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120  คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- จัดให้มีการปรับปรุงงานปฐม
พยาบาล เวชภัณฑ์  ที่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ของผู้เรียน 

-ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับการบริการ
ด้านการรักษา สุขภาพ
อนามัย 

ตลอดปี

การศึกษา 

40,000 นายกวีศิลป์  

เพชรนาม 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูมีความพร้อมในการสอน 
2.ครูจัดท าเอกสารประจ าห้องเรียน
เป็นปัจจุบัน 
3.ครูตรวจสมุดงานนักเรียน

กิจกรรมที่ 15 การนิเทศ
ภายใน 
 

1. เชิงปริมาณ 
 -ครูทุกคน จ านวน 120 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 

-ร้อยละ 87ของครู มีการ
สะท้อนผลการจัด
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ 
โดยมีการนิเทศ แผนการ

  เดอืนละ 

   1 ครั้ง 

2,000 ชนนิกานต์  

เชื้อทอง 
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สม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้ตรงตามหลักสูตร 
5.ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคและ
วิธีการที่หลากหลาย 
 
 

 -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่สามารถ
น าไปใช้บริโภคในโรงเรียนและ
ชุมชน 

จัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
บันทึกผล ตามประเด็น
ของ Log Book 

- ครูร้อยละ 90 จัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ครูมีความพร้อมในการ
สอนร้อยละ 90 
-ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตรงตาม
หลักสูตร ร้อยละ90 

1.เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขณะอยู่ในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ครู – อาจารย์ นักการ
ภารโรง ยามรักษาการณ์ ช่วยกัน
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมดูแล

ความเรียบร้อย 

1. เชิงปริมาณ 
-บุคลากรในสถานศึกษามีความ
ปลอดภัย 100 % 
-ทรัพย์สินของทางราชการ
ปลอดภัย 100% 
 

-ร้อยละ 100 ของครู 
นักการภารโรง  และยาม
รักษาการณ์  ปฏิบัติตาม
ค าสั่งโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 นางธันยมัย 
มลัยไธสง 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

3.เพื่อให้บุคลากรอยู่ในสถานศึกษา  2. เชงิคุณภาพ -ร้อยละ 100 ครูเวร    
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ด้วยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรในสถานศึกษา 

-บุคลากรในสถานศึกษามีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ขณะปฏิบัติหน้าทีใ่นโรงเรียน 
-ครู นักการภารโรง และยาม
รักษาการณ์ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ประจ าวัน  ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยของ
นักเรียน และใน
วันหยุดราชการได้เป็น
อย่างดี 

1. เพ่ือสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2. เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. เพ่ือการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 17 งานสรรหา
และบรรจุแตง่ตั้ง 
 

1. เชิงปริมาณ 
-บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 
100 
2. เชงิคุณภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียนมีการ
บริหารและจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- กระบวนการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรมีการบริหาร
และจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางภฤดา 

เลียบสูงเนิน 
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   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนาให้ออกจากราชการ 
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือพัฒนางานให้ออกจาก
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมที่ 18 พัฒนางาน
ออกจากราชการ 

1. เชิงปริมาณ 
 -บุคลากรในโรงเรียนมีการ

พัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

อย่างน้อย ร้อยละ 80 

2. เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียนมีการ

บริหารและจัดการเรียนการ

สอนบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

- กระบวนการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

มีความพึงพอใจในการ
ท างาน มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน คิด
เป็นร้อยละ 85 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางสุวรรณี 
กระจาย 
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   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารตลอดจน

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้

ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี

ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก

ผู้ปกครองเพ่ือน ามาพัฒนางานของ

โรงเรียนในทุกๆด้าน 
 

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรม

บริการเอกสาร ข่าว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนได้รับความร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนจากผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์ 
หนังสือราชการและเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
-โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและ

เกิดความเข้าใจในการบริหาร

จัดการของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

-นักเรียนร้อยละ 90 มี

ความพึงพอใจในระดับดี

มากในการใช้บริการจาก

งานประชาสัมพันธ์ 

- รอ้ยละ 90 ของ

บุคลากรสถานศึกษา 

นักเรยีน ผู้ปกครองและ

ชุมชนได้รับข่าวสารจาก

ทางโรงเรียน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 นายสมคิด  
แสงอรุณ 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ ส านักงานงาน กิจกรรมที่ 20 พัฒนา งาน 1. เชิงปริมาณ -ครูและนักเรียนร้อยละ ตลอดปี 20,000 นายสมคิด  
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ประชาสัมพันธ์ 
2.เพื่อให้การท างานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ประชาสัมพันธ์ -นักเรยีน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ 

90 มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก จากการรับ
บริการงาน
ประชาสัมพันธ์ 

การศึกษา แสงอรุณ 

 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
และได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

กิจกรรม ที่ 21 กิจกรรม
พัฒนางานสาธารณูปโภค  

1. เชิงปริมาณ 
 -โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา น้ าดื่ม ที่ได้
มาตรฐาน 100  %  
2. เชิงคุณภาพ 
  -โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา น้ าดื่ม ที่ได้
มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

  -โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา น้ าดื่ม ที่ได้
มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
-ครู นักเรียน มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก ใน
การให้บริการ
สาธารณูปโภค 

ตลอดปี
การศึกษา 

60,000 นายสุรเดช  

สิงห์โท 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 22 ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ดูดส้วม 

1. เชิงปริมาณ 
 -นักเรียน จ านวน 1,890 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

-ครู นักเรียน มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก ใน
การให้บริการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 นายสุรเดช  

สิงห์โท 
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  -โรงเรียนมีการก าจัด สิ่ง
ปฏิกูล ดูดส้วม  
 

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 23  
ค่าสาธารณูปโภค 

1. เชงิปริมาณ 
 -นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
- ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
  -โรงเรียนมีการใช้
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า  
 

-คร ูนักเรียน มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก ใน
การให้บริการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,433,385 นางมุจรินทร์ 
ทองอินทร์ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
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 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีมาตรฐาน
สุขภาพที่สูงขึ้น 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับโภชนาการ 
4.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
การให้บริการแก่บุคลากรและ
บุคคลภายนอกของชุมชน 

กิจกรรมที ่24 กิจกรรม
พัฒนางานโภชนาการ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 130 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ครู –  นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนได้ใช้บริการอาหารที่
ถูกสุขลักษณะดียิ่งขึ้น 
- โรงอาหาร   อุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะ
ใส่อาหารสะอาดเรียบร้อย  ถูก
หลักอนามัยดียิ่งขึ้น 
 

 -ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการติดต่อ 
งานกับโภชนาการ 
ในระดับดีมาก 
- นักเรียนรู้จักปฏิบัติ
ตนตามหลักโภชนาการ  
100  % 
- บุคลากรทีร่ับบริการ
ด้านโภชนาการใน
โรงเรียนได้รับความ
สะดวกในการบริการ 
100 % 
 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

5,000 นางกัลยา 

ชนะบุตร 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง ๆ  
2.เพื่อการบริการทีม่ีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว 

กิจกรรมที่ 25 พัฒนางาน
ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 130 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-การปฏิบัติงานของครูมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
 

-ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการติดต่อ 
งานกับส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
ในระดับดีมาก 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

6,000 น.ส.อุไร
วรรณ   
ช านิกุล 

1.เพ่ือดูแล ซ่อมบ ารุง ให้รถยนต์ใช้
การได้อย่างปลอดภัย 

กิจกรรมที่26 กิจกรรม
พัฒนางานยานพาหนะ 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 

-ร้อยละ 100 มีการ
จัดท าทะเบียนขอ

ตุลาคม
2561-

200,000 นายสุรเดช  
สิงห์โท 
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 -ครูจ านวน 130 คน 
 

อนุญาตใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง 

กันยายน
2562 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

  2. เชิงคุณภาพ 
-มีการจัดท าทะเบียนขอ
อนุญาตใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง 
-มีการดูแล ซ่อมบ ารุง เพ่ือการ
ใช้การได้อย่างปลอดภัย 

-รถยนต์ได้รับการดูแล 
ซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 
 

   

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 27 พัฒนางาน
ควบคุมภายใน 

1. เชิงปริมาณ 
-นักเรียน จ านวน 1,900 คน 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
-มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

-มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับดีเยี่ยม 

สิหาคม 
2562 

2,000 พันธ์เครือ  
เจริญ 

1.เพื่อสร้างความตระหนักถึง 
ความส าคัญของการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 28 การจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1. เชิงปริมาณ 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
จ านวน 30 เล่ม 

-โรงเรียนได้รับการพฒันา
ตามแผนฯ ร้อยละ 85 
2.ร้อยละ 92 ของจ านวน

ส.ค.-ก.ย. 
2562 

5,000 นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรธน์ 
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2.เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน
ทุกกระบวนการ 

2.เชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนได้รับการพัฒนาตาม
แผนฯ  

โครงการที่มีการรายงาน
ผลการด าเนนิกิจกรรม 
โครงการ ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ระบไุว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางาน ID-
Plan กลุ่มงานบุคคล ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือพัฒนางาน ID-Plan ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 29 แผนพัฒนา

งานรายบุคคล (ID-Plan) 

 

1. เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนมีการ
จัดท า ID-Plan ครบตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากรในโรงเรียนมีการ
พัฒนางาน ID-Plan อย่างมี
คุณภาพ  
  -บุคลากรในโรงเรียนมีการ
พัฒนางานตาม ID-Plan ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

-รอ้ยละ 100 ของ
บุคลากรในโรงเรียนได้
พัฒนางานตาม ID-Plan  

 -กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
บุคลากรในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

พ.ย.2561 
พ.ค.2562  

1,000 นางเพ็ญศิร ิ

ธุลีจันทร ์

1.เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จัก กิจกรรมที่ 30 การเยี่ยม 1. เชิงปริมาณ -นักเรียนทุกคนได้รับการ กุมภาพันธ์ 105,000 น.ส.พิมพิไล 
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นักเรียน และนักเรียนได้รับการคัด
กรองเพ่ือเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีสารสนเทศใน
การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. เพ่ือเป็นการรวมพลังขับเคลื่อน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
 

บ้าน 
 

 -นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยม
บ้าน คดิเป็นร้อยละ 100 
- ครทูี่ปรึกษาทุคนได้รู้จัก
นักเรียนและคัดกรองนักเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีฐานเป็นผู้ปกครองเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เยี่ยมบ้าน คิดเป็นร้อยละ 
100 
-โรงเรียน ครู และ
ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
เป็นอย่างดี 

2562 
มิถุนายน

2562 

ฤกษ์ใหญ่ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างครู  พ่อ-แม่ 
ผู้ปกครอง และสังคม 
5. เพื่อน าผลการประเมินการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนมาปรับปรุง
แก้ไข  และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 - โรงเรียนทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียนและสามารถวาง
แนวทางการช่วยเหลือได้ 
- โรงเรียน ครู และผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน
ได้เป็นอย่างดี 
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความ
เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครอง ครู 
และโรงเรียน 
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1.เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกทางดนตรีต่อสาธารณะ
ของนักเรียน 
2.เพื่อให้อุปกรณ์ดนตรีมีความ
พร้อมในการน าไปใช้ในกิจกรรม 
3.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 31 ซ่อมเครื่อง
ดนตรีสากล 

1. เชงิปริมาณ 
-นักเรียนจ านวน 1,900 คน 
- มีอุปกรณ์ดนตรีที่พร้อมใช้ 
ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามศักยภาพ 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
-ร้อยละ 100ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการแสดงออก
ทางด้านดนตรีต่อ
สาธารณะชน 

กุมภาพันธ์ 

2562 

60,000 นายอภิชาติ 

เนตรจันทร์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน
พัสดุ ครุภัณฑ์ สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้ได้ระบบงานพัสดุที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ 

กิจกรรมที ่32 กิจกรรม
พัฒนางานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูจ านวน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
รวดเร็ว ตรงเวลา 

- มีด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง รวดเร็ว ตรงเวลา 
ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

5,000 นาย
นิติศาสตร์  
ส าราญ 

   วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  -มีการจัดท าบัญชีวัสดุครุภัณฑ์
อย่างถูกต้อง 
-มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์  
-มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
และจ าหน่ายพัสดุ 

- มีการจัดท าบัญชีวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
- มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดท าบัญชีวัสดุ 
ครุภัณฑใ์นระดับ ดีเยี่ยม 
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-มีการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและจ าหน่าย
พัสดุ 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

กิจกรรมที่ 33 กิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

 

1. เชิงปริมาณ 
-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ก าแพงทุกคน 
-ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ 
2. เชิงคุณภาพ 
-เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่างๆ
ของชุมชนองค์กรและหน่วยงาน  

-โรงเรียนร่วมกิจกรรม
ส าคัญต่างๆของชุมชน 
องค์กรและหน่วยงาน 
ร้อยละ 90 

 

ตุลาคม
2561-

กันยายน
2562 

10,000 นายสถิต 
พงษาปาน 

1.เพื่อจัดจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน 
 

กิจกรรมที่ 34 การจัดจ้าง

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
-ครูในสาขาที่ขาดแคลนจ านวน 
8 คน 
-ครูชาวต่างชาติ จ านวน 4 คน 
-บุคลากรอ่ืน จ านวน 16  คน 

-ร้อยละ 90 ของครูใน
สาขาท่ีขาดแคลนได้รับ
การจัดจ้าง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,810,000 นางมุจรินทร์ 
ทองอินทร์ 

    วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

 2. เชิงคุณภาพ 
- มีครูเพียงพอในการจัดการ

-ร้อยละ 90 ของ
บุคคลากรอ่ืนที่มีส่วนใน
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เรียนการสอน 
-มีบคุลากรอ่ืนในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

การพัฒนาการศึกษา
ได้รับการจัดจ้าง 

 


