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ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยัง
ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕ ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนของทุกกลุ่ม
งาน และบุคลากรทุกคนภายใต้การให้ค าแนะน าของผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัด
พังงา คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปส้่การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

 

                                                                          

                                                                          ลงชื่อ............................................ 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
                                ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

สำรบัญ 
 หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
  บันทึกข้อความการจัดตั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564                                          1 
  ส่วนที่ 1     บริบทสถานศึกษา                                                                                       2 
  ส่วนที่ 2     ทิศทางการจัดการศึกษา                                                                               13 
  ส่วนที่ 3     แผนงบประมาณและโครงการ                                                                        51 

- กลุ่มบริหารวิชาการ                                                                                53 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                                                                      191 
- กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน                                                               258 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                            304 
- กลุ่มบริหารทั่วไป                                                                                 326 

  ส่วนที่ 4     การบริหารแผนส้่การปฏิบัติ                                                                          387 
ภำคผนวก 
        -  ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
        -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
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บันทึกข้อควำม 

 
ส่วนรำชกำร    โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ 
ที่ งปม. ......../2564                                      วันที่  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ขออนุมัตใิช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
   
เรียน  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้านายปรณต  คหะวงษ์ ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  
ได้เสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 256๕  และมีความประสงค์จะขอใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256๕ นั้น มีด าเนินการโดยมีรายละเอียดการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มบริหารงาน และมีงาน/โครงการที่ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ                   จ านวน  16 งาน  11 โครงการ 
2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน               จ านวน    8 งาน     6 โครงการ 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   จ านวน  12 งาน     3 โครงการ 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล                 จ านวน    5 งาน    ๑ โครงการ 
5. กลุ่มบริหารทั่วไป                       จ านวน  14 งาน    1 โครงการ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุญาต 
 
 

                                                        ลงชื่อ ......................................  
                                                                                (นายปรณต  คหะวงษ์)  

                                                    ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  
 

  
 
 

          อนุมัติ    ด าเนินการได้ 
                                            ลงชื่อ พ.ต.อ.......................................  

                                                                                    (บุญพิศ  ทองชล) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                                            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
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ส่วนที่ 1      
บริบทสถำนศึกษำ 

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ 
สีประจ ำโรงเรียน     คือ  สีน้ าเงิน – เหลือง 

สีน  ำเงิน      หมายถึง  สีแทนองค์พระมหากษัตริย์  แสดงถึงความยิ่งใหญ่ สง่า ขรึม  
                                       ทรงเกียรติแต่ไม่โอ้อวด 

สีเหลือง      หมายถึง  สีประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวในพระบรมโกศ                 
                          (รัชกาลที่ ๙)  แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

ควำมหมำยของค ำว่ำ   “ราชประชานุเคราะห์”  คือ “พระราชา และประชาชนเกื้อก้ลซึ่งกันและกัน” 
อักษรย่อของโรงเรียน    คือ  รปค. ๓๕ 
ค ำขวัญโรงเรียนตำ       คือ  “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม น าวิชาการสืบสานงานพระราชด าริ”  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คือ  “จงรักภักดี วิถีพอเพียง” 
ประวัติโรงเรียน                                              

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นยักษ์ สึนามิ (Tsunami) ถล่ม 6 
จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา ภ้เก็ต กระบี่ ตรัง ระนอง และสต้ล ซึ่งเกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ได้รับความเสียหายมาก
ที่สุด ท าให้มีเด็กก าพร้าจากเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า 600 คน และไร้ที่อย้่อาศัย 1,513 คน โรงเรียนบ้านบาง
สัก ตั้งอย้่ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนที่อาคารเรียนได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 
พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภ้มิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด าริให้ม้ลนิธิประชานุเคราะห์ (ในพระ
บรมราช้ปถัมภ์) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนบ้านบางสัก จัดตั้งเป็นโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา โดยเปลี่ยนเป้าหมายการบริการ จากนักเรียนทั่วไปในชุมชน (นักเรียนไป – 
กลับ) เป็นเป้าหมายจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษแบบกิน-นอน (อย้่ประจ า) บริการรับเด็กผลกระทบจากคลื่น
ยักษ์สึนามิ และรับเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพังงาและจังหวัดต่าง ๆ เข้าเรียน 
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ิมเติม)ทั้งนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการอาชีพสาขาการโรงแรมอีกด้วยและเปิดท าการเรียนการ
สอน ในวันที่ 27 เมษายน 2548 
วัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับนักเรียนที่ประสบภัยสึนามิ เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2547  และนกัเรียนด้อยโอกาส  ดังนี้ 

1. เด็กถ้กบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 
2. เด็กเร่ร่อน 
3. เด็กที่อย้่ในธุรกิจบริการทางเพศ 
4. เด็กที่ถ้กทอดทิ้ง 
5. เด็กที่ถ้กท าร้ายทารุณ 
6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 
8. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติด 
9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ       



๖ 
 

         10.  เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น       
5  กลุ่มงาน  ดังนี้  
          1. กลุ่มบริหารวิชาการ                                      
          2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          4. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
          5. กลุ่มบริหารทั่วไป 
          (ดังแผนภ้มิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา)
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรคนที่ ๑ 

 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 งานพัฒนาหลักส้ตรและการจัด 
     การเรียนร้้ 
 งานทะเบียนนักเรียน  
 งานรับนักเรียน 
 งานวัดผลประเมินผล 
 งานนิเทศติดตาม 
 งานทุนการศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนร้้ ในสถานศึกษา 
 งานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งานพัฒนาหลักส้ตรการจัดการศึกษา  
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 งานส่งเสริมและพัฒนาโครงการ    
     พระราชด าริและโครงการพิเศษ 
 งานพัฒนาการประกันคุณภาพ 
     และมาตรฐานการศึกษา 
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     
     เรียนรวม 
 งานวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
 งานธุรการ  ประชาสัมพันธ ์ 
     และสารสนเทศ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรคนที่ ๒ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

 งานระเบียนบริหารงานบุคคล 
 งานสวัสดิการยกยอ่งและ  
     เชิดช้เกียรติ 
 งานพัฒนาข้าราชกาคร้  
     และบุคลากรทางการศึกษา 
 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  งานธุรการ ประชาสัมพันธ ์ 
      และสารสนเทศ 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำรคนที่ ๓ 

 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน 

 งานพัฒนาคุณลักษณะของผ้้เรียน 
 งานด้แลความเป็นอย้่ของนักเรียน    
     ประจ าและนกัเรียนไป-กลับ 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
 งานระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
     โรงเรียน (สภานักเรียน) 
 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 งานธุรการ ประชาสัมพันธ์     
     และสารสนเทศ 
 

 งานการเงิน 
 งานบัญช ี
 งานพัสดุและสินทรัพย ์
 งานแผนงานโรงเรียน 
 งานระบบ GFMIS  
 งานระบบ E-GP 
 งานสารสนเทศและระบบ SET 
 งานการเบิกจา่ยเงินเดือนและ 
     ค่าตอบแทน 
 งานเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ 
 งานควบคุมภายในและประกันความเส่ียง    
 งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ   
     และแผนงาน 
 งานธุรการ ประชาสัมพันธ์     
     และสารสนเทศ 
 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 งานอาคารสถานที ่
 งานสาธารณ้ปโภค 
 งานสหกรณ์โรงเรียน 
 งานสัมพันธ์ชุมชน 
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 งานธนาคารโรงเรียน 
 งานรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 
 งานยานพาหนะ 
 งานโสตและทัศน้ปกรณ์ 
 งานกลุ่มโรงเรียนและเครือข่าย    
     การศึกษา 
 งานเลขานุการคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา 
 งานสารบรรณโรงเรียน    
 งานพัสดุกลุ่มบริหารทัว่ไป       
 งานธุรการ ประชาสัมพันธ ์
     และสารสนเทศ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

กรรมกำรสถำนศึกษำ 



๘ 

 

วิสัยทัศน์ 
           สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม มีทักษะอาชีพ เป็นคนดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 

๑. ปล้กฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีมีความเป็นไทย ภ้มิคุ้มกันจาก
ภัยในทุกร้ปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการส้งขึ้น และมีทักษะการเรียนร้้ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พัฒนาหลักส้ตรสถานศึกษา หลักส้ตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนร้้ และการวัดผลประเมินผล 

ตามสภาพจริงและเน้น นักเรียนเป็นส าคัญ 
๔. พัฒนาคร้เป็นคร้ยุคใหม่ ที่มีขีดความสามารถ ในการจัดการเรียนร้้รองรับ การเปลี่ยนแปลง และ

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕.สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๖.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้อย่างมีความสุข 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
    

เป้ำประสงค์ 
   ๑. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีภ้มิคุ้มกันจากภัยในทุกร้ปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง        
       ๒. นักเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ส้งขึ้นและมีทักษะการเรียนร้้ ที่ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
             ๓. สถานศึกษามีหลักส้ตร สถานศึกษา หลักส้ตรเสริมกระบวนการจัดการเรียนร้้และการวัดผล
ประเมินผล ตามสภาพจริงและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
    ๔. คร้เป็นคร้ยุคใหม่ ที่มีขีดความสามารถ ในการจัดการเรียนร้้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ         
    ๕. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
             ๖. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้อย่างมีความสุขและยั่งยืน    
    ๗. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับชองชุมชนและสังคม    
                                                                  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม  จิตส านึกความ 
                เป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   



๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้ 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ มีเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เน้นองค์รวม ท าให้

เกิดประสิทธิภาพน าส้่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จึงก าหนดแผนงาน
หลักท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 10 แผนงาน คือ 
 1.  แผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
 2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งระบบด้แลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนด้อยโอกาส 

3.  แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 4.  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.  แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
6.  แผนงานบริหารงานบุคคล 
7.  แผนงานบริหารทั่วไป 
8.  แผนงานการเงินและงบประมาณ 
9.  แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 

         10. แผนงานนิเทศติดตามผล 
 

ข้อมูลบุคลำกรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ 
ข้ำรำชกำรครู 
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

1 ผ้้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1  
2 รอง ผอ.สถานศึกษา - 3 3  
3 คร้ คศ. 2 - 5 5  
4 คร้ คศ. 1 8 14 22  
5 คร้ผ้้ช่วย 2 11 13  

รวม 11 33 44  
 
พนักงำนรำชกำร 
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

1 พนักงานราชการ 2 6 8  
รวม 2 6 8  

 
 
 



๑๐ 
 

 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

1 คร้อัตราจ้าง 9 34 43  
2 คร้ธุรการ - 1 1  
3 นักการภารโรง 6 - 6  
4 คนครัว - 6 6  
5 ยาม 1 - 1  
6 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1  
7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3 3 6  

รวม 20 44 64  

 
ข้อมูลบุคลำกร     
     1. ข้ำรำชกำร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ/วิชำเอก 

1 นายปรณต  คหะวงษ์ 
ผ้้อ านวยการ 
ช านาญการ 

ศษ.ม.   วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

2 นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์ 
รองผ้้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ปร.ด.    วิชาเอกการพัฒนาองค์กร 

3 นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 
รองผ้้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

4 นางสาวสายใจ   เพ็ชรลับ 
รองผ้้อ านวยการ 

ช านาญการ 
ศศ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

5 นางสาววนิดา   เย็นประโคน คร้ช านาญการ คม.      วชิาเอกการบริหารการศึกษา 
6 นางปรมาภรณ์   ชนะภัย " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
7 นางสาวจิราพร   ศรอินทร์ " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
8 นางสาวมยุรี   บัวทองบุญ " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
9 นางนงรัตน์   ตุดเกื้อ " คบ.      วชิาเอกคหกรรม 

10 นางสาวภาวิณี   ตั้งตระก้ล " ศษ.บ.    วิชาเอกฟิสิกส์ 
11 นางสาวสุธิดา   หน้ชว่ย " คบ.      วชิาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
12 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต " วท.บ.    วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์ 
13 นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม คร ้ คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 
14 นายณัฐพล   จุ้ยเปี่ยม " คบ.      วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
15 นายพรชัย   พรหมด้วง " ศศ.บ.    วิชาเอกรัฐศาสตร์ 
16 นางทิวานันท์   ศรีจันทร์ " กศ.บ.    วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 
17 นางสาววริณทิรา   โกลาตี " บธ.บ.    วิชาเอกการตลาด 
18 นางสาวมะลิ   ยุบลพริ้ง " กษ.บ.    วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร 



๑๑ 
 

19 นายธนกร   ไกรนรา " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ/วิชำเอก 

20 นางสาวสุวภรณ์   เรนชนะ คร ้ ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
21 นางสาวจารุณี   ไหวพริบ " ศศ.บ     วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
22 นางสาวเสาวรส  เสียงด ี " คบ.      วชิาเอกเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23 นางนิฮาสนะ สิทธิสาริกรรม " คบ.      วชิาเอกภาษาไทย 
24 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ " ศศ.บ    วิชาเอกภาษาไทย 
25 นางสาวฮานานี  ลีมาอะ " คบ.      วชิาเอกภาษาไทย 
26 นายมงคล  สิทธิสาริกรรม " วท.บ  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
27 นายภ้วรินทร์  บุญตา " พธ.บ.   วิชาเอกศาสนา 
28 นางสาวจิราภรณ์  มีค า " ศศ.บ.   วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
29 นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข " คบ.     วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
30 นายสุทธญาณ์  แก้วหน้นวล " ทล.บ.  วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
31 นางกนกอร จุ้ยเปี่ยม คร้ผ้้ช่วย คบ.    วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
32 นางสาวเสาวณี สุดหาร " บธ.บ.  วิชาเอกการตลาด 
33 นางจุรีย์พร รามทัศน์ " คบ.     วิชาเอกสังคมศึกษา 
34 นางสาวรุ่งฤดี ผิวด า " คบ.     วิชาเอกภาษาไทย 
35 นางสาวลลิตา นาคสง่า " คบ.     วชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
36 นางสาวฮายาตี ปีเก " คบ.     วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
37 นายวิทยา ศรีงาม " วท.บ.   วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา 
38 นายวิษณุ ไชยณรงค์ " คบ.     วิชาเอกดนตรีศึกษา 
39 นางสาวณฐมล วัตรุจีกฤต " ศศ.     วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
40 นางสาวนุชนาฎ แสงสิทธิ์ " บธ.บ.  วิชาเอกการท่องเที่ยว 
41 นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ " บธ.บ.  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
42 นางสาวกรกต ตันเก็ง " คบ.     วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
43 นางสาวภัทรวรรณ  จินะราช " คบ.     วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
2. พนักงำนรำชกำร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ/วิชำเอก 

1 นายธนเดช   ศรีจันทร์ พนักงานราชการ คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 
2 นางเปรมกมล   ภัทรพิทักษ์ " คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 
3 นายชาญณรงค์   ศรีชัยม้ล " คบ.    วิชาเอกพลศึกษา 
4 นางสาวอริษา   เมืองศรี " ศศ.บ.  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
5 นางสาววนิสา   พรหมรัตน์ พนักงานราชการ วท.บ.  วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6 ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทิมา นาครินทร์ " บธ.บ.  วิชาเอกนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 
7 นางสาวจารี    รักทอง " ศศ.บ.  วิชาเอกการพัฒนาชุมชน 
8 นางสาวตะวันดาว   สุวรรณเลิศ " คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 

 
3. ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิกำรศึกษำ/วิชำเอก 

1 นางสาวอรษา   เพ็งสกุล คร้อัตราจ้าง คบ.     วิชาเอกสังคมศึกษา 
2 นางสาวบุญฑริกา   สุวรรณฤทธิ์ " ศศ.บ.  วิชาเอกนันทนาการเชิงพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 

3 นางสาวเกวลี   กี่ทอง " คบ.    วิชาเอกปฐมวัย 
4 นางสาวอังศุมาลิน   ส่งแสง " บธ.บ.  วิชาเอกการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

5 นางสาวศิรินภา   เดชเจริญ " ศศ.บ. วิชาเอกบรรณารักษาศาสตร์และสารนเิทศศาสตร ์

6 นางสาวจิรังรัก   ทองดี " นศ.บ.  วิชาเอกนิเทศศาสตร์ 
7 นางสาวปรียาภรณ์   พรหมแก้ว " ศษ.บ.  วิชาเอกภาษาไทย 
8 นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร " บธ.บ.  วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
9 นายชาติพิชิต  ศรีนาค " คบ.    วิชาเอกพลศึกษา 

10 นางสาววิลาวัณย์   กิจสรา " ศศ.บ.  วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
11 นางสาวภาชินี  มากพันธ์ " คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
12 นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี " ศษ.บ.  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล 

13 นายนิติพงศ์ เนียมอย้่ " ศษ.บ.  วิชาเอกดนตรีไทย 
14 นายดนุสรณ์ เหมือนทอง " คบ.    วิชาเอกศิลปกรรม 
15 นางสาวแสงอรุณ รักอ่้ " คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 
16 นางสาวภาวดี   เจริญวงค ์ " คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
17 นางสาวสุวรรณี  ศิริเพ็ชร์ " ศศ.บ.  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
18 นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล " คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
19 นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล " ศศ.บ.  วิชาเอกวิทยาศาสตร์   สาขาชีววิทยา 
20 นายศรชัย เมฆสุวรรณ " คบ.    วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
21 นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง " คบ.    วิชาเอกภาษาไทย 



๑๓ 

 

22 นางสาวพรณรินทร์  คชมาศ " คบ.    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒกิำรศึกษำ/วิชำเอก 

23 นายเกริกพล  หาญเคียว คร้อัตราจ้าง คบ.    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวสุภาวดี  พัศวงษ์ " คบ.    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
25 นางสาวชุนาภา  ปล้กไม้ดี " คบ.    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
26 นางสาวธันยพร  รับความสุข " คบ.    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
27 นางสาวอรทัย  จิตต์ช้ชื่น " คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
28 นางสาวอุมาพร  อรัญไสว " คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
29 นางสาวมนัสนันท์  ทองค าตอน " คบ.    วิชาเอกภาษาไทย 
30 นางสาวสิณี  ใบหมาดปันจอ " ศษ.บ.  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
31 นางสาวพันธิตรา  แคล่วคล่อง " ศษ.บ.  วิชาเอกภาษาไทย 
32 นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี " คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 
33 นายซะฮ์เรณ  บีลา " ศษ.บ.  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยศึกษา 
34 นางสาวจริยา  ศรีวิมล " กศ.บ.  วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว 
35 นายธีระพงศ์ รามทัศน์ " วท.บ.   วิชาเอกช่างกล 
36 นายศุภกฤต ค าทา " วท.บ.   วิชาเอกพืชไร่ 
37 นางสาวผการัตน์ ชาวสวน " วท.บ.   วิชาเอกเคมี 
38 นางสาวมัลลิกา  สุธาธรรม " ศศ.บ.   วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
39 นางสาวแพรวพรรณราย ไร่ใหญ่ " คบ.     วชิาเอกภาษาอังกฤษ 
40 นางสาวมลิศา ใจแน่ " คบ.     วชิาเอกภาษาไทย 
41 นายกฤษฎา เพชรสุก " วท.บ.   วิชาเอกเคมี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
ข้อมูลนักเรียนจ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 

   

 
 

ที ่ ชั นเรียน ชำย หญิง ประจ ำ ไป-กลับ รวม 
1 อนุบาล 1 5 7 0 12 12 
2 อนุบาล 2 6 4 0 10 10 
3 อนุบาล 3 4 1 1 4 5 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 7 4 5 6 11 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 3 7 1 9 10 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 7 8 7 8 15 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 9 6 8 7 15 
7 ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 8 8 9 7 16 
8 ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 9 7 10 6 16 
9 ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 13 3 8 8 16 

10 ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 13 4 11 6 17 
11 ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 11 8 13 6 19 
12 ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 8 10 14 4 18 
13 ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 15 6 14 7 21 
14 ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 8 10 11 7 18 
16 มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 15 7 19 4 22 
17 มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 14 11 20 5 25 
18 มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 11 13 19 5 24 
21 มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 12 13 18 7 25 
22 มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 15 10 20 5 25 
23 มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 14 11 20 5 25 
25 มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 3 18 16 5 21 
26 มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 10 7 11 6 17 
27 มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 10 13 20 3 23 
29 มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 4 11 15 0 15 
30 มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 10 8 17 1 18 
31 มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  3 3 6 0 6 
32 มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2   1 11 10 2 12 
33 มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1   0 8 8 0 8 
34 มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  7 9 16 0 16 
35 ปวช.1 (การโรงแรม) 7 18 12 13 25 
36 ปวช.1 (ช่างยนต์) 9 0 7 2 9 
37 ปวช.2 (การโรงแรม) 3 14 12 5 17 
38 ปวช.2 (ช่างยนต์) 6 0 3 3 6 
39 ปวช.3 (การโรงแรม) 5 17 15 7 22 

รวม 285 295 396 185 580 



๑๕ 

 

ข้อม้ล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 

วิสัยทัศน์ 
     คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์และจุดเน้น 
       1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
       2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ
ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
       3. การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ
ผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้ทั่วถึง 
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
       5. การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ งการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
 
พันธกิจ 
        1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยวิธีการและร้ปแบบที่
หลากหลาย 
        2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักส้ตร และส่งเสริมให้ผ้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
        3. พัฒนาคร้ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความร้้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 
        4. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการ
ของผ้้เรียน 
        5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้ำประสงค์ 
       1. คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ด้วยร้ปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
       2. คนพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       3. คร้และบุคลากรทางการศึกษามีความร้้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณ์ทาง
ศาสตร์การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ 
       4. ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีคุณภาพและ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผ้้เรียน 
      5. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 



๑๖ 
 

 
ส่วนที่ 2      

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทั ศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้ำหมำย 
   1. ควำมม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศ้นย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปส้่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต   
มีที่อย้่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ควำมม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้ส้ง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันส้ง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภ้มิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภ้มิภาค  และระดับโลก    เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบ้รณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 3. ควำมย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   



๑๗ 

 

  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบ้รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คน
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพื่อเพ่ิมม้ลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้ำน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ   
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
   1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ปฏิร้ปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
   3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงร้ปแบบใหม่ 
   5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งส้่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาส้่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยส้่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผ้้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผ้้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs ส้่สากล  
   4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศ้นย์กลางความเจริญ 
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   6) การเชื่อมโยงกับภ้มิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
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   1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนร้้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   3) ปล้กฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   5) การสร้างความอย้่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
   1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมส้งวัย  
   4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ้และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ           
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบ้รณาการ 
   3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ 
   6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 
   1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2) การวางระบบบริหารราชการแบบบ้รณาการ 
   3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)  
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ขึ้น 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม  และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ
มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผน   การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนร้้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร้้ และคุณธรรม จริยธรรม ร้้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งส้่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศำสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การด้แลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตร้ปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่ส้ง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการด้แลและป้องกันภัยคุกคามในร้ปแบบ  
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในร้ปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด 
                                           ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบนัการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน็
เลิศเฉพาะด้าน 



๒๐ 
 

      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความร้้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและม้ลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความร้้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
ม้ลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผ้้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความร้้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนร้้ตาม
หลักส้ตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนร้้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนร้้มีคุณภาพและมาตรฐาน    
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. คร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความร้้ความสามารถ และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนร้้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนร้้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนร้้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผ้้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อม้ล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนร้้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตคร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพคร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 

1. ผ้้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อม้ลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถ้กต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 



๒๑ 
 

      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พฒันาฐานข้อม้ลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส้่การปฏิบัติ 
      2. หลักส้ตร แหล่งเรียนร้้ และสื่อการเรียนร้้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส้่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความร้้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส้่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักส้ตร กระบวนการเรียนร้้ แหล่งเรียนร้้ และสื่อการ 
เรียนร้้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความร้้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและร้ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผ้้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของคร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น 
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคร้ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   
2 . นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 



๒๒ 

 

              กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนร้้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิร้ปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิร้ปกระบวนการเรียนร้้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยส้่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนร้้ให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศส้่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำก ำลังคน โดยมุ่งปฏิร้ป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนร้้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที ่21 

 ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตำมนโยบำยกำรศึกษำยก
ก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อม้ลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบ้รณาการการท างานทุกภาคส่วน 

  
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
1.กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศ้นย์ข้อม้ลกลาง (2) Big Data ข้อม้ลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อม้ล การน าข้อม้ลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการ
ห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure 
(Internet) 

 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะที่จ ำเป็น เน้นพัฒนาความร้้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผ้้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

 กำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
(1) ผ้้อย้่ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผ้้อย้่นอกระบบการศึกษา 
(3) วัยแรงงาน และ (4) ผ้้ส้งอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
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เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดข้ึนใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ใน
การ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 กำรต่ำงประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาคร้ชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

 กฎหมำยและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอย้่ในแผนการปฏิร้ปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

          เรื่องท่ี 1 : การปฏิร้ประบบการศึกษาและการเรียนร้้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิร้ป 5 ประเด็น ได้แก่ 
            – การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
           – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนร้้ตลอดชีวิตเพ่ือ
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
           – การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
        เรื่องท่ี 2 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิร้ป 3 ประเด็น 
ได้แก่ 
          - สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
          - พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
          - การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ระบบบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร โดยรวบรวมหลักส้ตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอย้่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาคร้ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผ้้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผ้้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท คร้ 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

 กำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศ้นย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนร้้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 กำรปฏิรูปองค์กำรและโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กำรพัฒนำครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่ส้งขึ้น 
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 กำรศึกษำยกก ำลังสอง โดย 
          – พัฒนาคร้ทุกระดับให้มีทักษะ ความร้้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผล การพัฒนาผ่านศ้นย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
          – จัดการเรียนร้้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผ้้เรียน คร้ และผ้้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนร้้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
          – ให้ผ้้เรียน คร้ ผ้้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลส้่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
          – จัดท า “ค้่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
  
2.กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 มุ่งเน้นกำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำด้วยคุณภำพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติม
เต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีส้่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส้่มาตรฐานนานาชาติ 

 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

 มุ่งเน้นพัฒนำศูนย์ประสำนงำนกลำงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ (TVET Excellence 
Center) ส้่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งส้่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

 มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพผู้เรียนอำชีวศึกษำ ให้เป็นผ้้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนร้้ผ้้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผ้้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวที
ระดับนานาชาติ 

 มุ่งเน้นกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในหลักสูตรอำชีวศึกษำ สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงด้ดให้ผ้้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

 สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

 
3.กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

 ขับเคลื่อนพื นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติกำรศึกษำ ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

  

http://www.deep.go.th/
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4.กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับร้้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้ 

  
5.กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

 เฝ้าระวังภัยทุกร้ปแบบที่เกิดขึ้นกับผ้้เรียน คร้ และสถานศึกษา 
  
6.กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

 ปฏิร้ปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของผ้้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พัฒนาระบบฐานข้อม้ลด้านการศึกษา (Big Data) 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทำงใน

กำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

 ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นส้่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผ้้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผ้้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดย
มีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

 กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อม้ลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

              อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอย้่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
ร้ปธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
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     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จึงได้ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาดังนี้ 

1. ด้านหลักส้ตรการปรับโครงสร้างเวลาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหม่โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
            1.1 ระดับประถมศึกษา  เดิมก าหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีแต่ในความเป็นจริง
ใช้เวลาเรียนจริง 1,200-1,400 ชั่วโมงต่อปีจึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ไม่เกิน 1,000 
ชั่วโมงต่อปีหรือ22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผ้้เรียนในชั่วโมงท่ีเหลือ8-13 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 
            1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เดิมก าหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีแต่ในความ
เป็นจริงใช้เวลาเรียน 1,400 ชั่วโมงต่อปีจึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง
ต่อปี หรือ 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผ้้เรียนในชั่วโมงท่ีเหลือ 8 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนร้้โดยมีร้ปแบบ/วิธีการจัดการเรียนร้้ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน
แบ่งเป็น 4 หมวดคือ 
           2.1กิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักส้ตร) 

2.1.1  กิจกรรมแนะแนว 
2.1.2  กิจกรรมนักเรียน 
2.1.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

          2.2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนร้้ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีการเรียนร้้ที่ส่งเสริมการเรียนร้้ 

กิจกรรมด าเนินการ 
2.2.1  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
2.2.2 พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนาความคิดแบบเปิดกว้าง 
2.2.3 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
2.2.4 พัฒนาความสามรถด้านการใช้เทคโนโลยี 
2.2.5 พัฒนาทักษะการเรียนร้้ที่ส่งเสริมการเรียนร้้ 

         2.3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมปล้กฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์
ต่อสังคม ปล้กฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปล้กฝังคุณธรรมจริยธรรม ปล้กฝังและสร้างความ
ภาคภ้มิใจในความเป็นไทย 
  กิจกรรมด าเนินการ 
  2.3.1 ปล้กฝังค่านิยมและจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อสังคมมีจิตสาธารณะและการ
ให้บริการด้านต่างๆทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
  2.3.2 ปล้กฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2.3.3 ปล้กฝังคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มี
ความกตัญญ้ 
  2.3.4 ปล้กฝังความภาคภ้มิใจในความเป็นไทย 
         2.4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการของผ้้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ และ
อย้่อย่างพอเพียง พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
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กิจกรรมด าเนินการ 
  2.4.1 ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผ้้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
  2.4.2 ฝึกการท างานทักษะทางอาชีพและอย้่อย่างพอเพียง 
  2.4.3 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
  2.4.4 สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
          3.การวัดและประเมินผล 
      3.1   หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาร้้กิจกรรมพัฒนา
ผ้้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักส้ตร) กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ให้ตัดสินผลการประเมินเป็น“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักส้ตรก าหนด 
               3.2   หมวดที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนร้้ให้ท าการประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลายจัดเก็บคะแนนเป็นส่วนหนึ่งตามมาตรฐานการเรียนร้้เพ่ือเป็นข้อม้ลประกอบในการตัดสินผล
การเรียน 

     3.3   หมวดที่ 3-4 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนร้้  กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างานการด ารงชีพและทักษะชีวิต ให้ประเมินผลความก้าวหน้า
พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผ้้ที่เกี่ยวข้องโดยอาจจะบันทึกผล
การประเมินเป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 

 4. การทบทวนหลังการปฏิบัติจะด าเนินการทันทีหลังจากการด าเนินโครงการ ของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคร้และสถานศึกษาเพ่ือน าระบบ AAR (After Action Review) มาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข 

 
ขั นตอนในกำรท ำAAR  

นัดประชุมผ้้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานแนะน ากฎกติกามารยาททบทวนเหตุการณ์การกระท าที่เกิดขึ้น
เล่าสั้นๆถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนซึ่งต้องการมาทบทวนสรุปเหตุการณ์ส าคัญๆที่เกิดข้ึนสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสรุปมีการตั้งผ้้แทนนักเรียนหรือผ้้ปฏิบัติงานรุ่นน้องให้มาเล่าถึงกิจกรรมของตนอย่าสร้างบรรยากาศของการ
ต าหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์หรือบรรยายสั่งสอนควรถามค าถามให้ผ้้ปฏิบัติเล่าว่าท าไมจึงได้ท าอย่างนั้นในแหตุ
การณ์นั้นๆควรถามผ้้ปฏิบัติว่าได้กระท าการใดลงไปในสถานการณ์นั้นๆ 
ค าถามส าคัญท่ีใช้ในการท า AAR คือ  

1. ท่านมีเป้าหมายอะไรบ้างในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (What was planned?) 
 2. ส่วนที่ท่านบรรลุเกินเป้าหมายเพราะเหตุใด (What really happened and why?) 
 3. ส่วนใดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายเพราะเหตุใด (What really happened and why?) 
 4. ท่านคิดวางแผนท าอะไรต่อไปหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (What can we do better next 
time?) 
 5. ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างในกิจกรรมครั้งนี้ (What do we learned?) 

ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาส้่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิร้ปการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่  12  มีดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักส้ตรดังนี้ 
  1.1  หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,) สาขางานการโรงแรมในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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1.2  หลักส้ตรวชิาชีพ  (รายวชิาเพ่ิมเติม)  ในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3 การส่งอาชีพเพ่ือการมีงานท าตามความสนใจและความถนัดของผ้้เรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล
, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น,ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1.4  เกษตรเรือนนอนส าหรับนักเรียนประจ า 
1.5  การปล้กพืชตามแนวพระราชด าริ 
1.6  ฐานอาชีพการเรียนร้้วิชาชีพต่างๆ 

 2.  ส่งเสริมการปกครองด้แลช่วยเหลือนักเรียนประจ าประเภทด้อยโอกาส 
 3.  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญพิเศษของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  ได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR)          
เพ่ือรายงาน การด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมุ่งจัดการศึกษาให้
ผ้้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้บุคลากร นักเรียน ผ้้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามศักยภาพ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR ) เพ่ือให้
ผ้้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งในด้านความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่ต้องร่วมมือ
แก้ไขปรับปรุง และรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปส้่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในโอกาสต่อไป 
 
1. ข้อมูลผู้บริหำร 
ชื่อผ้้อ านวยการ   นายปรณต  คหะวงษ์ 
รองผ้้อ านวยการ  นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์ 
รองผ้้อ านวยการ  นางมยุรีย์   เครือจันทร์ 
รองผ้้อ านวยการ  นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ 
 
2. ข้อมูลบุคลำกรสถำนศึกษำ 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 

พี่เลี ยง
คน

พิกำร 
นักกำร 

ปีการศึกษา 
๒๕๖3 

๔ ๔๓ ๖ ๔๔ ๑ 
๕ ๑๒ 

 

 

 

 



๒๙ 
 

๒)  วุฒิการศึกษาส้งสุดของบุคลากร 

 

 

  

 

 

 

 

 

๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน ( คน ) ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร้ ๑ คน 
    ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๙  - 
๒. คณิตศาสตร์ ๗  ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐  ๒๑ 
๔. ภาษาไทย ๑๐  ๒๐ 
๕.  ภาษาอังกฤษ ๗  ๒๑ 
๖. สังคมศึกษา ๑๕  ๑๘ 
๗. การงานอาชีพ ๓  ๑๘ 
๘. ศิลปะ ๔  ๑๘ 
๙.  ปวช. ๘ ๒๑ 
๙. อ่ืน ๆ  ๑๙ ๑๘ 

รวม ๙๒  ๑๘ 
 

 

 

 

15% 

76% 

8% 

1% 

ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี

ปรญิญำตร ี

ปรญิญำโท 

ปรญิญำเอก 



๓๐ 
 

3. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  ๖๘๘ คน 
ระดับชั น

เรียน 
  อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 

รวม
ทั งหมด 

จ ำนวน
ห้องเรียน   ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑๑ ๑๓ 

เพศ 
  

ชาย ๕ ๘ ๑๓ ๒๓ ๑๗ ๒๒ ๑๘ ๒๔ ๓๔ ๑๓๘ ๑๕๑ 
หญิง ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๔ ๑๐ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๙๐ ๑๐๕ 

รวม   ๑๐ ๑๘ ๒๘ ๔๗ ๒๗ ๓๒ ๓๒ ๔๐ ๕๐ ๒๒๘ ๒๕๖ 
 

 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
 
ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 
อ.2 4 4 5 4 4 
อ.3 8 8 8 8 8 
รวม 12 12 13 12 12 

ร้อยละ 92.31 92.31 100 92.31 92.31 
 
 
    
 
 
 
 

ระดับชั น
เรียน   ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

ปวช.
๑ 

ปวช.
๒ 

ปวช.
๓ รวม 

รวม
ทั งหมด 

จ ำนวน
ห้องเรียน   ๕ ๔ ๔ ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๒ ๑ ๕ ๒๔ 

เพศ 
ชาย ๖๐ ๓๓ ๔๐ ๑๓๓ ๘ ๑๓ ๑๕ ๓๖ ๑๗ ๙ ๓ ๒๙ ๑๙๘ 
หญิง ๕๔ ๔๔ ๓๐ ๑๒๘ ๑๙ ๑๘ ๑๕ ๕๒ ๑๕ ๒๒ ๑๗ ๕๔ ๒๓๔ 

รวม   ๑๑๔ ๗๗     ๗๐ ๒๖๑ ๒๗ ๓๑ ๓๐ ๘๘ ๓๒ ๓๑ ๒๐ ๘๓ ๔๓๒ 



๓๑ 
 

     ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
ป.2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
ป.3 9 7 9 9 9 9 9 9 9 

ป.4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ป.5 12 9 13 13 13 8 13 13 13 

ป.6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

ม.1 - - - - - - - - - 

ม.2 - - - - - - - - - 

ม.3 - - - - - - - - - 

รวม 49 44 50 50 50 43 50 50 50 

ร้อยละ 96.08 86.27 98.04 98.04 98.04 84.31 98.04 98.04 98.04 
 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 5 - 1 1 3 4 80 
ป.2 9 - - - 9 9 100 
ป.3 9 - - 3 6 9 100 
ป.4 10 - - 4 6 10 100 
ป.5 13 - - 7 6 13 100 
ป.6 5 - - 3 2 5 100 
ม.1 - - - - - - - 
ม.2 - - - - - - - 
ม.3 - - - - - - - 
รวม 51 - 1 18 32 50 98.03 



๓๒ 

 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 5 - 1 - 4 4 100 
ป.2 9 - - - 9 9 100 
ป.3 9 - - - 9 9 100 
ป.4 10 - - - 10 10 100 
ป.5 13 - - - 13 13 100 
ป.6 5 - - - 5 5 100 
ม.1 - - - - - - - 
ม.2 - - - - - - - 
ม.3 - - - - - - - 

รวม 51 - 1 - 50 50 98.03 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผ้้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

  4 1 5 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

  4 1 5 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

 1 3 1 5 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 1 3 1 5 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

  1 4 5 100 

รวม  2 15 8 25 100 

 

 



๓๓ 

 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผ้้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

  2 7 9 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

  2 7 9 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

  2 7 9 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

  2 7 9 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

  2 7 9 100 

รวม   10 35 9 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

5. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ ๓  ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
โรงเรียน...ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา...ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่..๓..

เมื่อวันที่....๔-๗.....เดือน..ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๕๕.. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน ๑๒  ตัว
บ่งชี้ รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่......๘.....
เดือน...พฤศจิกายน......พ.ศ.๒๕๕๖.....ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

กำรศึกษำขั นพื นฐำน  
(ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำ) 

น  ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผ้้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 1๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผ้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 1๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผ้้เรียนมีความใฝ่ร้้และเรียนร้้อย่างต่อเนื่อง 1๐.๐๐ ๘.๗๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผ้้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 1๐.๐๐ ๘.๙๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ้้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 1๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทขอสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือบกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิร้ปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม 1๐๐ ๘๐.๙๘ ดี 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
   -ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                                          ใช่              ไม่ใช่               
   -มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 1๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้                      ใช่              ไม่ใช่ 
   -ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                   ใช่              ไม่ใช่ 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  

ข้อเสนอแนะ 
๑. ผ้้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ 
๒. ผ้้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะการลงมือปฏิบัติ                  
๓. ส่งเสริมให้ผ้้เรียนร่วมกิจกรรม โครงการตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมให้คร้มีการอบรมเพ่ิมเติมในกิจกรรม โครงการ ในรายวิชาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อน าความร้้ที่ได้มาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอน 



๓๕ 

 

 ๕. โรงเรียนควรจัดให้มีการสร้างแหล่งเรียนร้้เพ่ือสร้างทักษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ ๔  

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

โรงเรียน...ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา...ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่..
๔..เมื่อวันที่  ....๓๑.....เดือน..พฤกษภาคม....พ.ศ..๒๕๖๔.. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามี
การประเมิน ๓ มาตรฐาน รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ .......๑.........เดือน...มิถุนายน......พ.ศ.๒๕๖๔.....ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
 
จุดเน้น พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ด้แลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย ◌ ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

√ พอใช้ (๔ ข้อ) 
◌  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
√ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา

เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
× ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ

ผ้้ที่เกี่ยวข้อง 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเน้น มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ◌ ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

√ พอใช้ (๔ ข้อ) 
◌  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
× ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผ้้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
  
 
 



๓๖ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
จุดเน้น : ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. คร้/ผ้้ด้แลเด็กมีการวางแผนการสอนรายปี ครบทุกรายวิชา 

ครบทุกชั้นปี 
◌ ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
◌ พอใช้ (๔ ข้อ) 
√ ดี (๕ ข้อ) 
 

√ ๒. คร้/ผ้้ด้แลเด็กทุกคนมีการน าแผนการสอนไปใช้ในการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนร้้ 

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กปฐมวัย 
√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ น 
 - สถานศึกษาควรระบุกระบวนการและวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น การ
พัฒนาเด็กในด้านการมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ด้แลความปลอดภัยของตนเองได้ มีวิธีการ
พัฒนาอย่างไร 

- ควรระบุการน าเสนอรายงานผลการด าเนินการหรือโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการต่อผ้้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ต้นสังกัด ผ้้ปกครองเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊กสถานศึกษา 
          - สถานศึกษาควรมีรายละเอียดร้ปแบบการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
          - มีการก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
          - ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว 
          - ควรมีการน าเสนอผลการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เช่น ทางเว็บไซต์ 
หรือรายงานต่อท่ีประชุม 
 - ควรส่งเสริมให้คร้ศึกษาแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ที่เป็น
แบบอย่างโดยเฉพาะ 
 - ควรจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 - ควรมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานคร้ที่เป็นต้นแบบ มอบเกียรติบัตร รางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
 - เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถานศึกษาควรเพ่ิมรายละเอียด โดยขยายความให้
ครอบคลุมแต่ละตัวชี้วัด บรรยายให้เห็นกระบวนการด าเนินงานที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องใน
ระยะ ๓ ปี แสดงโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนารายตัวชี้วัด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร
รางวัลที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

โรงเรียน...ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา...ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่..
๔..เมื่อวันที่  ....๓๑.....เดือน..พฤกษภาคม....พ.ศ..๒๕๖๔.. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามี
การประเมิน ๓ มาตรฐาน รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ .......๑.........เดือน...มิถุนายน......พ.ศ.๒๕๖๔.....ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ ใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนำทักษะวิชำชีพ 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผ้้เรียน ◌ ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

√ พอใช้ (๔ ข้อ) 
◌  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผ้้เรียน 

√ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผ้้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผ้้เรียน 
√ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผ้้เรียนมาพัฒนา

ผ้้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้ส้งขึ้น 
× ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผ้้เรียนต่อผ้้ที่

เกี่ยวข้อง 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเน้น กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ◌ ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

√ พอใช้ (๔ ข้อ) 
◌  ดี (๕ ข้อ) 

× ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้

ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฎิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
√ ๑. คร้มีการวางแผนการจัดการเรียนร้้รายปีครบทุก

รายวิชาและทุกชั้นปี 
◌ ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
√ พอใช้ (๔ ข้อ) 
◌  ดี (๕ ข้อ) √ ๒. คร้ทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนร้้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้  

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผ้้เรียน 
√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลป้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ น 
 - สถานศึกษาควรระบุกระบวนในการพัฒนาผ้้เรียนให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 
เช่น สถานศึกษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผ้้เรียน  
 - ควรระบุวิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และมีการ
ประเมินคุณภาพของผ้้เรียนภายหลังจากการจัดโครงการว่ามีผลเป็นอย่างไรส้งกว่าหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาตั้งไว้ และเสนอผลต่อผ้้ที่เกี่ยวข้อง ต้นสังกัด หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ วารสารของสถานศึกษา 
 - ควรมีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผ้้เรียนต่อผ้้ที่เกี่ยวข้องในร้ปแบบต่างๆ เช่น จัดประชุม 
สรุปผลงานเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีการศึกษา 
 - ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 - ในการด าเนินการตามโครงการ ต้องระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการ
ด าเนินงานไว้ชัดเจน  มีรายงานผลการติดตามแผนการด าเนินงาน โดยแสดงร่องรอยหลักฐานในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
      - ควรจัดให้มีกิจกรรมน าผ้้เรียนออกเรียนร้้กับคร้ภ้มิปัญญาท้องถิ่นทุกภาคเรียน จัดให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผ้้เรียน อย่างมีระบบ และสะท้อนผลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผ้้เรียนร้ปแบบ PLC ทุกสัปดาห์ 
 - ควรส่งเสริมให้คร้ศึกษาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนร้้ที่มีร้ปแบบเฉพาะเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้ผ้้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผ้้เรียน 
 - ควรมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานคร้ที่เป็นต้นแบบ มอบเกียรติบัตร รางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
และเผยแพร่ส้่สาธารณชนด้วยร้ปแบบหลากหลาย เช่น ระบบออนไลน์ วารสาร เว็บไซต์  
 

 

 

 



๓๙ 
 

ส่วนที่ ๓   
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย : ระดับดีเลิศ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก    
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา มีกระบวนการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยที่หลากหลาย 

โดยมีการประชุมผ้้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนร้้และการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กระดับปฐมวัยบรรลุตามตัวบ่งชี้ ส่งเสริมให้เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และด้แลความปลอดภัยของตนเองได้ และสามารถด้แลป้องกันตนเองจาก Covid ๑๙ ได้ โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความร้้ในเรื่องวิธีการป้องกันการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเผยแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ให้
ความร้้เด็กระดับปฐมวัยและผ้้ปกครองนักเรียน ให้ความร้้ด้านภาวะโภชนาการที่ดี การจัดการด้านโภชนาการที่ดี
ให้เด็ก การด้แลสุขภาพช่องปากและฟันให้เด็ก เพ่ือให้เด็กและผ้้ปกครองได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การด้แลสุขภาพของร่างกาย  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน โดยเด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถ้กสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมด้แลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ 
มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนส้ง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  คร้ประจ าชั้นได้มีการตรวจสุขภาพเด็ก ส่งทุกวัน ส่งเสริมให้เด็ก
ท ากิจกรรมออกก าลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ ปฏิบัติตารางกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เช่น  การวาดภาพ การระบายสี การปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ กระดาษและกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เด็กได้ปล้กพืชผักสวนครัว ด้แลและรดน้ า เก็บผลผลิตจากพืชผักสวนครัวเพ่ือน าไปจ าหน่ายใน
ตลาดนัดของโรงเรียน  

มีกิจกรรมฝึกท าขนมขายในตลาดนัดโรงเรียน การฝากเงินออมทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทางด้านร่างกายให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัย อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอนกลางวันเป็นเวลา
อย่างเพียงพอ กิจกรรมเวรรับผิดชอบในการท าความสะอาดตามบริเวณที่ก าหนด กิจกรรมส่งเสริมการล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมการด้แลและป้องกันตนเองจาก Covid ๑๙  ดังนี้คือ การล้างมือบ่อย 
ๆ โดยใช้สบ้่และน้ า หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากคนไอหรือ
จาม การสวมหน้ากากอนามัย การปิดจม้กและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก  หรือกระดาษช าระเมื่อไอหรือจาม 
การใช้ของใช้ส่วนตัว การล้างมืออย่างถ้กวิธี ๗ ขั้นตอน กิจกรรมการแปลงฟันหลังรับประทานอาหาร และ
โรงเรียนได้จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี และเจลล้างมือไว้ให้ผ้้เรียน จัดหา อุปกรณ์ และซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัยอย้่เสมอ ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการด้แลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กและได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางม่วง ในการด้แลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
ให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
เรียนร้้ส้่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผ้้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ร้้จักด้แลรักษาความสะอาด ทั้ง



๔๐ 
 

ภายในและนอกห้องเรียน ร้้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนร้้ ร้้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปล้กฝังให้
นักเรียนร้้จักประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้คร้ วันเข้าพรรษา 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปล้กฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผ้้อ่ืนมาเป็นของตน มี
ความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพ้ด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยคร้ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนร้้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้ผ้้เรียนได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตน   

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความร้้ได้ ส่งเสริมให้ผ้้เรียนมีความสนใจเรียนร้้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ ส่งเสริมให้เด็กอ่าน
นิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้คร้และเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด 
ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนร้้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนร้้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
2. หลักส้ตรสถานศึกษา 
3. บันทึกสุขภาพผ้้เรียน 
4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น  

- กิจกรรมหน้น้อยนักพัฒนา 
- กิจกรรมนิทรรศการผลงานผ้้เรียน 
- กิจกรรมรักสุขอนามัย 
- กิจกรรมหน้น้อยนักออม 

5. แฟ้มสะสมผลงานผ้้เรียน 
6. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
จุดเด่น 

๒.๑ เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนส้งตามเกณฑ์  
        ๒.๒ เด็กสามารถด้แลสุขภาพ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัยอันตราย และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

๒.๓ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน ร่วมกับผ้้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

๒.๔ เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข พร้อมที่  จะฝึกทักษะ
และลงมือปฏิบัติส่งผลให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนำ  
๓.๑ ควรพัฒนาด้านความคิดรวบยอด และการอ่านออกเขียนได้ค าในแม่ ก กา เพ่ือ พัฒนาเด็กชั้น

อนุบาลปีที่ ๓ ส้่การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษา 
๓.๒. ปล้กฝังให้เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  



๔๑ 
 

๓.๓ ปล้กฝังให้เด็กใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษบอกสัตว์ สิ่งของที่อย้่รอบตัวได้เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถ
ทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษกับพ่อแม่ คร้และเพ่ือนได้เหมาะสมกับเวลา และโอกาส  เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมส้่การประยุกต์ใช้ 

๓.๒ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น  
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้พ่อแม่  ผ้้ปกครอง ชุมชน และผ้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของผ้้เรียนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  
2. จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ระหว่าง ผ้้บริหาร คร้ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผ้้ปกครอง สามารถประสานงานภาคี
เครือข่ายในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับผ้้เรียน โดยก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน ท้องถิ่น และ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา พัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา กิจกรรมเสริมหลักส้ตรที่เน้น
คุณภาพผ้้เรียน วางแผนและด าเนินงานพัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ โดยส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพิ่มพ้นความร้้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และด าเนินการอย่างเป็นร้ปธรรม ส่งผลให้คร้และบุคลากรมีความร้้ ความสามารถ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
วิทยฐานะ มีประสบการณ์ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีการบริหาร
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อความต้องการจัดระบบช่วยเหลือด้แลนักเรียน  
         มีการจัดข้อม้ลสารสนเทศและน าข้อม้ลสารสนเทศ มาวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ  หลังจากนั้นมีการปรับหลักส้ตรปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมองส่วนหนึ่ง 
โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม Executive Function (EF) จัดกิจกรรมการเรียนร้้แบบ Active Learning ของเด็ก
โดยการเรียนร้้ด้วยการลงมือท า มีการบ้รณาการการเล่นมีเป้าหมายพัฒนาทักษะสมอง (EF) เน้นการจัด
ประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติ โดยกระบวนการ 9 ทักษะ คือทักษะการจ าเป็นใช้งาน ทักษะยั้งคิดไต่
ตรอง ทักษะยืดหยุ่นความคิด ทักษะควบคุมอารมณ์ ทักษะจดจ่อใส่ใจ ทักษะติดตามประเมินผล ทักษะเริ่มและ
ลงมือท า ทักษะวางแผนและจัดระเบียบลงมือท า ทักษะมุ่งเป้าหมาย ก าหนดขอบข่ายงานและผ้้รับผิดชอบ
ชัดเจน สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ  
          ส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศการอย้่ร่วมกันอย่างอบอุ่น มีความสุข กระตุ้นให้ผ้้เรียนมีความใฝ่เรียนร้้ทุก
คน มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงามมีความพร้อมเพียงพอ เหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและพรอ้มใช้งานอย้่
เสมอ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการจัดหา การพัฒนา การ



๔๒ 

 

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเรียนร้้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ส่งผลให้การด านินงานของบุคลากรมีประสิทธิผลและผ้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. สารสนเทศของสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. แหล่งเรียนร้้ภายใน-ภายนอก สถานศึกษา 
6. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
7. โครงการระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

            จุดเด่น 
                โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสันทัศน์ 
พันธกิจเป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับหลักส้ตรโดยการน ากระบวนการพัฒนา 9 ทักษะของ Executive 
Function (EF) มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนปฐมวัยและปรับแผนปฏิบัติการปฏิร้ปการศึกษาสอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิร้ปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผ้้เรียนมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อม้ล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. เปิดโอกาสให้ผ้้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผ้้เรียน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.๒ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น 
1. สนับสนุนให้มีการน าข้อม้ลสารสนเทศมาวางแผน พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
2. ส่งเสริมและจัดให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นชุมชนแห่งการเรียนร้้ทางวิชาชีพ

เพ่ือการพัฒนางาน 
3. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความร้้ ความสามารถจนถึงระดับเชี่ยวชาญส าหรับโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห ์
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งทางด้าน

ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความร้้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนร้้ที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอย้่ร่วมกับผ้้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในร้ปแบบบ้รณาการการเรียนร้้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กไ ด้
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ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนร้้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักส้ตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนร้้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้าน  
ให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความร้้สึกได้อย่างเหมาะสม  ร้้จักยับยั้งชั่งใจ ร้้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผ้้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผ้้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด ร้้ จักการแก้ปัญหา 
สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความร้้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนร้้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนร้้
รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนร้้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผ้้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจ้งใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผ้้เรียนรักการอย้่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปล้กฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนร้้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนร้้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผ้้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนร้้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคร้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักส้ตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. หลักส้ตรสถานศึกษา  
2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนร้้ 
3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
5. กิจกรรมเสริมหลักส้ตร 
6. กิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 
7. แหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8. สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
จุดเด่น 

 ๑. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
 ๒ .เด็กเรียนร้้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
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 ๓. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนร้้ 
 ๔. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

     จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 ๒. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณ้ปโภค 

          ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนร้้การอย้่ร่วมกัน 
๓.๒ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น  
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้พ่อ แม่  ผ้้ปกครอง  ชุมชน และผ้้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างในด้านความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนและสังคม   

2. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความร้้ทักษะพ้ืนฐานของเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมเสริมหลักส้ตร กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนร้้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำน : ระดับดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน   
 ๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ  
 2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน             

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ส่งเสริมให้คร้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ มี
วิธีการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนร้้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผ้้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักส้ตร มีการออกแบบการจัดการเรียนร้้ที่เหมาะสมกับผ้้เรียน เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผ้้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผ้้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบ้รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความร้้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอย้่ร่วมกับผ้้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักส้ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผ้้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๓๕ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผ้้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ้้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความร้้  เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผ้้เรียน เพ่ือให้อย้่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผ้้เรียน และตามนโยบายของผ้้บริหาร
เรื่อง “๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา” โดยการให้ผ้้เรียนทุกคนต้องมีกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เน้นให้
ผ้้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
น านักเรียนเข้าไปศึกษากับภ้มิปัญญาในชุมชนรอบๆ เช่น ชุมชนบ้านมอร์แกน และเพ่ิมเวลาร้้เรื่องอาชีพ โดยให้
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ เข้ารับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ 

 ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ้้เรียนมุ่งเน้นให้ผ้้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภ้มิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
     ๑.) งานกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 
     2.)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
           - กิจกรรมสวดมนต์หม้่ท านองสรภัญญะ 
           - กิจกรรมวิถีพุทธและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
           - กิจกรรมล้กเสือ/เนตรนารีภายในโรงเรียน  
      ๔.) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร้้ส้่มาตรฐานการศึกษา 
           - กิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ 
           - กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  
           - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
      ๕.) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      ๖.) งานพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม 
      ๗.) งานระบบช่วยเหลือนักเรียน 



๔๖ 
 

      ๘.) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนร้้ตามแนวพระราชด าริ 
      ๙.) งานพัฒนาการจัดการเรียนร้้ 

๗.) หลักส้ตรสถานศึกษา หลักส้ตรกลุ่มสาระ 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น  
        ๓.๑ จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 จุดเด่น 
 ๑. ผ้้เรียนเป็นผ้้ใฝ่ร้้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนร้้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับส้งขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักส้ตร มีความสามารถในการแสวงหาความร้้ด้วยตนเอง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ้้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนส้งตามเกณฑ์ มี
จติใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๒. สถานศึกษามีระบบด้แลช่วยเหลือผ้้เรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ผ้้ปกครอง และผ้้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมให้ผ้้เรียนทุกคนได้เรียนร้้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ การงานอาชีพ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร้้”  
 ๔. คร้ผ้้สอนมีความร้้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนร้้ที่ 
หลากหลาย บ้รณาการกับทักษะการเรียนร้้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตรงตามความต้องการของผ้้เรียน 
 จุดควรพัฒนำ 
 ๑. ควรฝึกฝนและพัฒนาผ้้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนร้้อย่างสมเหตุสมผล การ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และควรแยกการประเมินกลุ่มผ้้เรียน เก่ง อ่อน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ส้งขึ้น 
 ๒. สถานศึกษาควรมีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนร้้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสืบค้น 
(Resonce Center) และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้ให้มากกว่านี้ 
 ๓. ควรมีกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ โดยให้ผ้้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 
เพ่ิมกลยุทธ์ด้านการอ่าน เขียน สื่อสารให้ผ้้เรียนเกิดการพัฒนาให้อย้่ในระดับที่ดีขึ้น เช่น ให้ผ้้เรียนแข่งขันกันท า
คลิปแล้วให้รางวัล ให้พ่ีสอนน้อง ให้คนเก่งสอนคนอ่อน 
 ๔. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติให้ส้งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสร้างแรงจ้งใจให้
เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือส้่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      3.2 แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   

  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนร้้ที่เน้นการพัฒนาผ้้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
   ๒. การส่งเสริมให้คร้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนร้้โดยเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผ้้เรียนให้สามารถเรียนร้้ได้เต็มศักยภาพ 
       ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนร้้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผ้้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร้้ของชุมชน 
 
 
 
 



๔๗ 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
1.ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
2.วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
โดยการจัดประชุมผ้้เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยใช้ข้อม้ลสารสนเทศย้อนหลัง 3 ปี ระดมความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เพ่ือน าไปส้่การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แล้วจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะที่ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี แล้วด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผ้้เรียนที่เน้นให้ความสะดวก รวดเร็วและถ้กต้องในการ
ด าเนินงานวิชาการของคร้และผ้้เรียน โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผ้้เรียน โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไปเพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนร้้ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนร้้ที่เน้น
ผ้้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการท า MOU ระหว่างผ้้บริหารและคร้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคร้ส้่การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ้้เรียน โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผ้้เรียนเพ่ือให้ผ้้เรียนได้รับความร้้
และประสบการณ์ตรงตามหลักส้ตร โครงการส่งเสริมให้ผ้้เรียนอย้่ดี มีสุข และโครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผ้้เรียนเพ่ือให้ผ้้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักส้ตรสถานศึกษา ด าเนินโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ เพ่ือให้ผ้้เรียนมีความก้าวหน้าด้าน
ความร้้โดยการให้คร้เข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาด้งานแลกเปลี่ยนเรียนร้้ แล้วน าความร้้มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ 1. กระบวนการพัฒนา Executive Function เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. 
กระบวนการทัศน์ใหม่ การเรียนร้้ส าคัญกว่าความร้้ กระบวนการหาค าตอบ ส าคัญกว่าค าตอบ คร้กับนักเรียนมี
ความเท่าเทียมกัน 

 จากกระบวนการข้างต้น โรงเรียนปรับเปลี่ยนห้องเรียนเป็น Learning Studio โดยการเปลี่ยนคร้เป็น
โค้ช/ผ้้อ านวยความสะดวก เปลี่ยนห้องเป็นปัญหา เปลี่ยนการสอนเป็นการประเมิน และเปลี่ยนนักเรียนเป็นผ้้
เรียนร้้ เปลี่ยนคร้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพการเรียนร้้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับ
ย้อนหลัง 3 ปี และวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของพฤติกรรมการสอน คร้แลกเปลี่ยน
กันและแนะน าการสร้างและร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการน าไปใช้สอนเพ่ือแก้ปัญหามาตรฐาน /
ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา คร้ออกแบบการจัดการเรียนร้้และน านวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหามาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามอย่างมีระบบ รวมทั้งด าเนินการ
แก้ปัญหาผ้้เรียนที่มีผลการเรียนคงค้าง ,0 , ร และมผ ด้วยการจัดการประชุมผ้้ปกครอง นักเรียนและคร้ผ้้สอนที่
เกี่ยวข้องในการร่วมมือจนส าเร็จ ด าเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนร้้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และให้ประเมินสรุปผลการด าเนินโครงการต่างๆภายในเวลาที่ก าหนด 

  

 



๔๘ 

 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
การศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาลและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือมีโครงการที่สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์โรงเรียนกลุ่มพิเศษสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ และสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผ้้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม คร้ผ้้สอนใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
ผ้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้น ไม่มีนักเรียนคงค้างผลการเรียน 0, ร,มผ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการด้แลเอาใจใส่ จัดการสอนอย่างเหมาะสม พัฒนาจัดการเรียนร้้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภายใต้โครงการพัฒนา executive function เพ่ือให้คร้มีความเข้าใจน าความร้้ไปปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ มีแหล่งเรียนร้้
ภายในที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างหลากหลาย เช่น ศ้นย์การเยนร้้
โครงการพระราชด าริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศ้นย์การเรียนร้้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ มีเวรยามท าหน้าที่ด้แลความปลอดภัยตลอดเวลา มีการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนร้้อย่างทั่วถึงแม้ว่าการน าส่งข้อม้ลสารสนเทศจากกลุ่มบริหารทั้งหมดเป็นปัจจุบัน 

 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
       หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้แก่  

      1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผ้้เรียน 
      2. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
      3. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
      4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน         
      5. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  
      6. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนร้้ที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ  
      7. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมให้ผ้้เรียนอย้่ดี มีสุข   
      8. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผ้้เรียน  
      9. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ทดสอบระดับชาติ  
               10. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ  
               11. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนร้้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
               12. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
               13. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
               14.  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนร้้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  

 

 

 



๔๙ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

  จุดเด่น 
1. โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผ้้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมี MOU ระหว่างผ้้บริหารและคร้ที่ส่งผลให้ผ้้เรียนได้รับการพัฒนาจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ส้งขึ้น 
3. โรงเรียนปลอดนักเรียนคงค้างผลการเรียน 0 ร มผ 

     4 .   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการก าหนดเวลาอย่างชัดเจนในการจัดส่งข้อม้ลสารสนเทศของทุกกลุ่มบริหารเพื่อจัดท าข้อม้ล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเสมออย้่เสมอ 

2. ควรปรับปรุงรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยอย้่เสมอ 

3. ควรสร้างแหล่งเรียนร้้ที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้หลากหลาย 

๓.๒ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
1) โครงการพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการพัฒนาปรับปรุงหอพักนักเรียน 
3) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนร้้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
มำตรฐำนที่ 3. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ    
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
 2.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓5 จังหวัดพังงา ได้มีการวางแผนประชุมบุคลากรและผ้้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของคร้ให้
มีคุณภาพ โดยใช้ข้อม้ลย้อนหลัง ๓ ปี จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ดาเนินการส่งเสริมให้คร้จัดกระบวน การเรียน
การสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนา
หลักส้ตรโครงการพัฒนาหลักส้ตรทวิศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเน้นอาชีพ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษาได้ท า MOU ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เพ่ือเปิดสอน
แผนการเรียน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาการโรงแรมและสาขาช่างยนต์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๓ นักเรียนต้องเดินทางไปเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา ๒๕๖3 นักเรียนบางวิชาต้องเดินทางไปเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า  เนื่องจากคร้โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓5 จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นคร้ที่เรียนจบวิชาเอกโดยตรงในสาขาการโรงแรม และสาขาช่าง
ยนต์ เป็นผ้้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
จังหวัดพังงา และมีโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยเน้นให้แต่ละหอนอนมีอาชีพหอนอนละ ๑ อาชีพ  
 



๕๐ 
 

 ส่งเสริมให้คร้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) โดยให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปส้่การเรียนร้้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
คร้ร้้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ แล้วน าผลมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียน  คร้มีแผนการจัดการเรียนร้้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง คร้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนร้้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผ้้เรียนรักการเรียนร้้และอย้่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข อีกทั้งได้มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการจัดการเรียนร้้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบ้รณาการ ในการจัดการเรียนร้้จัดให้มีชั่วโมงส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนกลุ่มเรียนรวมและจัดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักเรียนกลุ่มปกติใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนอาชีพ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติให้กับนักเรียน เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการปรับโครงสร้างหลักส้ตรสถานศึกษา ส่งผลให้ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒-2563 มีรายวิชาเพ่ิมเติมมากขึ้น จัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะการคิด เช่น การเรียนร้้
ด้วยโครงงานอาชีพ และการเรียนร้้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  
 จัดบรรยากาศ ให้เอ้ือต่อการเรียนร้้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน คร้ใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย 
เช่น สื่อ ICT สื่อประสม เป็นต้น น าภ้มิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนร้้ได้
อย่างเหมาะสม อาทิ การบันทึกวีดิทัศน์ การจัดการเรียนการสอน หรือนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยน าไปเผยแพร่ในย้ท้ป (You Tube) คร้ทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการเรียนการสอนในห้องเรียน และประชุมการนิเทศภายใน (การ
แลกเปลี่ยนเรียนร้้) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คร้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนร้้ (PLC) และจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง โดยน าข้อม้ลมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือแก้ปัญหา การจัดการเรียนร้้และแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1. หลักส้ตรสถานศึกษา  
2. แผนการจัดการเรียนร้้แบบบ้รณาการ 
3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
5. กิจกรรมเสริมหลักส้ตร 
6. กิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 
7. แหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ น   
๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 จุดเด่น  
 1. คร้มีความตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
หลักส้ตร และวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญให้ผ้้เรียนได้
เกิดการเรียนร้้ ได้ใช้ทักษะการคิดการปฏิบัติจริง (Active Learning) ใช้แหล่งเรียนร้้ที่หลากหลาย และผ้้เรียน
สามารถนาความร้้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 2. คร้ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความร้้จากสื่อ เทคโนโลยดี้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  3. คร้มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนโดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  พร้อมทั้งปล้กฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน และสนับสนุนผ้้เรียนให้เรียนร้้ร่วมกัน อย่างมีความสุข  



๕๑ 
 

 4. มีการนิเทศภายในโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชั้นเรียนของผ้้บริหาร การนิเทศ
คร้ผ้้สอน ในชั้นเรียน และการประชุมการนิเทศภายใน (การแลกเปลี่ยนเรียนร้้) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนตามกลุ่มเป้าหมาย  
 ๕. คร้มีการน าข้อม้ลจากการแลกเปลี่ยนเรียนร้้ (PLC) มาสะท้อนกลับเพ่ือนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับผ้้เรียน ทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม 
  ๖. ผ้้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อ
การเรียนร้้  
 ๗. คร้ทุกคนร่วมอบรม/ประชุมทบทวนการเขียนแผนการจัดการเรียนร้้ เพ่ือน าไปพัฒนาในการเขียน
แผนจัดการเรียนร้้ของปีการศึกษาต่อไป  
 จุดควรพัฒนำ 
 1. คร้ควรให้ค าแนะนา/ด้แลในการใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับวัย ของนักเรียน  
 2. คร้ทุกคนควรบันทึกวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง  

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนร้้ทางวิชาชีพระหว่างคร้และผ้้เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยน 

เรียนร้้ พัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น  

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้ผ้้เรียนเกิดการเรียนร้้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
3. ให้ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้มีการประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและให้ข้อม้ลย้อนกลับ 

แก่ผ้้เรียนและน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน  

          ๕. มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนร้้ด้วยร้ปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผ้้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ใน ระดับ 4 : ดีเลิศ 

  
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัด
พังงา จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้
ระดับดีเยี่ยม โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผ้้เรียน   อย้่ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อย้่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ อย้่ในระดับ ดีเลิศ 

  
 ทั้งนี้ ด้านคุณภาพผ้้เรียน มีระดับคุณภาพอย้่ในระดับ ดีเลิศ โดยโรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐาน
จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ้้เรียน โดย
สถานศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ด าเนินการตามกรอบสาระการเรียนร้้ตามหลักส้ตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักส้ตรสถานศึกษา หลักส้ตรวิชาชีพ ตามนโยบาย
การจัดการศึกษา ส่งผลให้ผ้้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี
ขึ้นตามล าดับ ผ้้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน ผลงาน หรือโครงงาน (โครงงานอาชีพ) มีความสามารถในการคิด 
แยกแยะ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ผ้้เรียนห้องเรียนทวิศึกษาสามารถน าความร้้ ผ้้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเสริมหลักส้ตร เช่น กิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผ้้เรียนมี
นิสัยรักษ์ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ้้เรียนตามหลักส้ตร รวมทั้งมีสุข
ภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดี ผ้้เรียน มีความภ้มิใจในความเป็นไทย ยอมรับและอย้่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพอย้่ในระดับ ยอดเยี่ยม เพ่ือให้บรรลุตาม
กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อม้ลย้อนหลัง 3 ปี 
เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจน สถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายส้่เป้าหมายโดยใช้
ร้ปแบบการบริหารโดยน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารบ้รณาการกับกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ้มิพลอดุลยเดช จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อความ
เป็นอย้่ของนักเรียนประจ า รวมทั้งเอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด - 19 โรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite Education จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนร้้ที่เหมาะสม มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพอย้่ในระดับ ดีเลิศ 
สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนร้้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้ผ้้เรียนเกิด
การเรียนร้้จากกระบวนการคิดปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปส้่การเรียนร้้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักส้ตรสถานศึกษา คร้ใช้สื่อและแหล่งเรียนร้้ คร้ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เรียนร้้ของผ้้เรียน ส่งเสริมให้คร้ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนร้้วิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้ผ้้เรียนเกิดการ
พัฒนาทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักส้ตร 

  
 



๕๓ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 

  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 ๑. ผ้้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักส้ตร รักษ์สิ่งแวดล้อม ดีพร้อมมารยาท มีศาสตร์งาน
อาชีพ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้ร้ปแบบน า
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารบ้รณาการกับกระแส
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ้มิ
พลอดุลยเดช  
  ๓. คร้มีความเสียสละ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะการเอาใจใส่ด้แลความเป็นอย้่และการ
จัดการเรียนร้้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผ้้เรียน 
  ๔. มีการพัฒนาด้านการนิเทศภายใน (นิเทศการเรียน
การสอน) คร้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชั้นเรียนของผ้้บริหาร การ
นิเทศคร้ผ้้สอนในชั้นเรียน และการประชุมการนิเทศ
ภายใน (การแลกเปลี่ยนเรียนร้้) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
  ๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
ระดับ ๒ ดาว 

 

  ๑. ควรจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณได้อย่างเป็นระบบ  
  ๒. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ใน
ส านักงานและในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
สืบค้น ดาวน์โหลดข้อม้ลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ได้
อย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนร้้ภายใน
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส้งสุด  
 

  
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ๑. พัฒนาให้ผ้้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 ๒. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้สามารถสืบค้น ดาวน์โหลดข้อม้ลข่าวสาร ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  
 
 
 
 

 
 



๕๔ 

 

ส่วนที่ 3      
แผนงบประมำณและโครงกำร 
กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ 

 
         ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 
............../2564 เมื่อวันที่ 11/ตุลาคม/2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงาแล้ว เห็นชอบในการจัดแบ่งงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ส าหรับ
ใช้ท า งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ (35%)                            จ านวน            621,756.00           บาท 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (10%)                         จ านวน            198,626.00           บาท 
3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (20%)                   จ านวน            408,262.00           บาท 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน (15%)        จ านวน            318,626.00           บาท 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป (20%)                               จ านวน            438,626.00           บาท                     
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                     จ านวน         1,985,896.00           บาท 
 
          เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ได้ 

 
 
 
 

                                                        ลงชื่อ  พ.ต.อ.............................................. 
                                  (บุญพิศ  ทองชล) 

                                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
หมวดรำยกำรงบอุดหนุน ประมำณกำรแบ่งเป็นดังนี  

 
รำยกำร ประมำณกำรที่

ได้รับจัดสรร 
1.รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,538,560 
1.2 ค่าสาธารณ้ปโภค 323,830 
1.3 ค่าอาหาร 12,603,000 
1.4 ค่าอ่ืนๆ  
1.4.1 ปัจจัยพื้นฐานเครื่องใช้ส่วนตัว 
1.4.2 ปัจจัยพื้นฐานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
1.4.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงนักเรียนไป-กลับ 

723,830 
212,000 
508,800 

3,030 
2. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 245,760 
3. รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้้เรียน 447,700 
4. รายการค่าหนังสือเรียน 526,667 
5. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 255,090 

รวม 16,664,377 
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โครงกำร/งำน 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 
 
 

 

 

 



๕๗ 

 

 

งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนา
หลักส้ตรและการ
จัดการเรียนร้้ 

1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักส้ตรและ
กระบวนการจัดการเรียนร้้ 

1,000 นางเปรมกมล ภัทรพิทักษ์ 

1.2 จัดซื้อหนังสือเรียน 526,667 นางสาวเสาวรส เสียงด ี
1.3 อุปกรณ์การเรียน 245,760 นางสาวเสาวรส เสียงด ี

2. งานทะเบียน
นักเรียน 

2.1 จัดซื้อเอกสารงานทะเบียน 30,000 นางสาววริณทิรา โกลาตี 

3.งานรับนักเรียน 3.1 งานรับนักเรียน 2,000 นางสาวภาชินี  มากพันธ์ 
4.วัดผลประเมินผล 4.1 การจัดท าเอกสารงานวัดและ

ประเมินผล 
4.2 การจัดพิมพ์เอกสารข้อสอบ 

90,000 นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล 

5. งานนิเทศติดตาม 5.1 งานนิเทศ 
 

- นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล 

6.งานจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนร้้ 
 

- - 

6.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 
6.1.1 กิจกรรมวันสุนทรภ้่ 
6.1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
6.1.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
6.1.4 กิจกรรมร้้รักษ์ภาษาไทย 
6.1.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือผลิตสื่อการสอน 
6.1.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

5,000 นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 

โครงการ  ค่ายเยาวชนคนกวี 5,000 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
 6.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สำระ 

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
6.2.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิต
สื่อการสอน 
6.2.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
6.2.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

2,000 นายณัฐพล จุ้ยเปี่ยม 



๕๘ 

 

 
 

งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 6.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
6.3.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
6.3.2 กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
6.3.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือ
การเรียนร้้ 
6.3.4 กิจกรรมของเล่นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
6.3.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

10,000 น.ส.ลลิตา  นาคสง่า 

 6.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 
6.4.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
6.4.2 กิจกรรมสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ 
6.4.3 กิจกรรมวันวิสาฆบ้ชา 
6.4.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบ้ชา
และวันเข้าพรรษา 
6.4.5กิจกรรมท าบุญประจ าปี 
6.4.6 กิจกรรมวันรพี 
6.4.7 กิจกรรมวันอาเซียน 
6.4.8 กิจกรรมสมาธิเนรมิตรนิสัย 
6.4.9 พัสดุกลุ่มสาระการเรียนร้้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.4.10 กิจกรรมวันมาฆบ้ชา 
6.4.11 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

16,000 
 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 

โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 6,000 นายภ้วรินทร์  บุญตา 

 6.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

5,000 นางจารุณี บุญฮก 
 



๕๙ 
 

6.5.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เน้นทฤษฎีและ
ทักษะปฏิบัติ 
6.5.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
6.5.3 กิจกรรมวัฒนธรรมต่างชาติ 
6.5.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาจีน 
6.5.5กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา (ภาษาจีน) 

175,800 นางจารุณี บุญฮก 
 

โครงการพัฒนาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (พุธ Talk at RPK 35) 

5,000 

 6.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
6.6.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 
- แกะสลักผัก ผลไม้ 
- อาหารพื้นฐาน 
- ขนมปังและเบเกอรี่ 
6.6.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน รายการ 
- การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
- การจัดสวนถาดแบบชื้น 
- การแกะสลักผัก และผลไม้ 

15,000 

 

นางมะลิ ยุบลพริ้ง 
 

 6.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
6.7.1 กิจกรรมกีฬาอ.ตะกั่วป่า 
6.7.2 กิจกรรมกีฬานักเรียน
นักศึกษา 
6.7.3 กิจกรรมกีฬาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
6.7.4 กิจกรรมกีฬากรีฑา  
ระดับต่าง ๆ 
6.7.5 กิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอล 
ระดับต่าง ๆ 
6.7.6 กิจกรรมกีฬาเปตอง  

20,000 นายวิทยา ศรีงาม 
 
 



๖๐ 
 

ระดับต่าง ๆ 
 
 

งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 6.8  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
6.8.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร ู้
ทางด้านทัศนศิลป์ 
6.8.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร ู้
ดนตรีไทย 
6.8.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้้
ดนตรีสากล 
6.8.4 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้้
นาฏศิลป์ 

5,000 นายวิษณุ  ไชยณรงค์ 

7. งำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
7.1 กิจกรรมล้กเสือและ
สาธารณประโยชน์ 
7.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
7.3 กิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน 
7.4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
7.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
7.6 กิจกรรมแนะแนว 
     - งานทุนการศึกษา 

 
 

50,000 
10,000 
10,000 
25,000 
50,000 

 
3,000 

นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 
นายธนเดช  ศรีจันทร์ 

 
น.ส.จนัทิมา นาครินทร์ 

นางสาวภาชินี  มากพันธ์ 
นายมงคล สิทธิสาริกรรม 
นางสาววริณทิรา โกลาตี 

 
นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 

8. กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย 

8.1 การพัฒนาหลักส้ตรปฐมวัย 
และกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 
8.2 โครงการพาน้องเที่ยวหน่อย 
8.3 โครงการหน้ท าได้ 
8.4 โครงการบัณฑิตน้อย 
 

30,003 
 
 

10,000 
2,000 

10,000 

น.ส.เสาวณีย ์บุญสุข 
 
 

นางสาวเกวลี  กี่ทอง 
น.ส.สิณี  ใบหมาดปันจอ

นางสาวฮายาตี  ปีเก 

9. งำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัด
กำรศึกษำ
ประกำศนียบัตร

9.1 กิจกรรมพัฒนาหลักส้ตร   
ปวช.การโรงแรม 
9.2 กิจกรรมพัฒนาหลักส้ตร  
ปวช.ช่างยนต ์

20,000 
 

20,000 
 

น.ส.วริณทิรา  โกลาต ี
 

นายสุทธญาณ์  แก้วหน้นวล 
 



๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 

วิชำชีพ (ปวช.) 
 
 

9.3 พัฒนาศ้นย์การเรียนร้้การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 

52,000 นางสาวนุชนาฎ  แสงสิทธิ์ 

งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
10. งำนพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ 

10.1 ห้องสมุด 3 ดี  
10.2 พัฒนาจัดท าสื่อและ
บรรยากาศชั้นเรียน 
10.3 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
นวัตกรรม การจัดการเรียนร้้ 
10.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

น.ส.ศิรินภา  เดชเจริญ 
นางสาวภาวดี  เจริญวงค์ 

 
นางสาวเสาวรส  เสียงด ี

 
นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 

11. งำนส่งเสริม
และพัฒนำโครงกำร
พระรำชด ำริและ
โครงกำรพิเศษ 

โครงการพระราชด าริ 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

45,000 นางสาวมะลิ ยุบลพริ้ง 

12. งำนพัฒนำ
ประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1,000 คร้สุธิดา  หน้ช่วย  

13. งำนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเรียนรวม 

โครงการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม 

5,000 นางกนกอร จุ้ยเปี่ยม 

14. งำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม 

14.1 การวิจัยชั้นเรียน 
14.2 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

- 
 

นางสาวฮานานี ลีมาอะ 
 

15. งานพัสดุกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

15.1 จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

23,751 
   

นางสาวภาวดี เจริญวงค์ 

16. งานธุรการ 
ประชาสัมพันธ์ และ
สารสนเทศ 

16.1 จัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์วิชาการ 

2,000 นางสาวมะลิวรรณ แก้วศรี 

รวมงบประมำณอุดหนุน งำน/กิจกรรม/โครงกำร 621,756 
รวมงบประมำณอุดหนุน ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ 

- จัดซื้อหนังสือเรียน 
- อุปกรณ์การเรียน 

 
527,222 
245,760 

รวมงบประมำณอุดหนุนทั งหมด 1,394,738 



๖๒ 
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โครงกำร/งำน               พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางเปรมกมล ภัทรพิทักษ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.........1.,.4........ 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา          
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.......5........... 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
             ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่........1..........    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                     
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่........3.......... 
                     3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย                  
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                  ประเด็นพิจำรณำที่……5………. 
                     5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .......3............  
          3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ............3.และ 5................. 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
          หลักส้ตรสถานศึกษาเป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผ้้เรียนมี
ความร้้ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปส้่ศักยภาพส้งสุดของตน รวมถึงระดับชั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนร้้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผ้้เรียนน าความร้้ไปส้่การปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จในการ
เรียนร้้ด้วยตนเอง ร้้จักตนเองใช้ชีวิตอย้่ในโรงเรียน ชุมชน สงัคมและโลกอย่างมีความสุขตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักส้ตร
แกนกลาง โดยสถานศึกษาน าไปจัดท าสาระให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผ้้เรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้คร้ผ้้สอนมีความร้้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการใช้หลักส้ตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนร้้ให้ผ้้เรียนผ่านหลักส้ตรกลุ่มสาระการเรียนร้้ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักส้ตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มีมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับชุมชน และท้องถิ่น 
          3. เพื่อพัฒนาหลักส้ตรกลุ่มสาระการเรียนร้้แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นปัจจุบัน  
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - สถานศึกษามีหลักส้ตรกลุ่มสาระที่พัฒนาและมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
          - คร้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 90 

- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนครบตามหลักส้ตร ร้อยละ 90 
    เชิงคุณภำพ 

- โรงเรียนมีหลักส้ตรสถานศึกษาและหลักส้ตรกลุ่มสาระการเรียนร้้ที่ถ้กต้องและสมบ้รณ์ครบทุกช่วงชั้น 
คร้ใช้หลักส้ตรสถานศึกษาในการจัดท าแผนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้
เกิดผลดีต่อผ้้เรียนและสถานศึกษา 

 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาหลักส้ตรสถานศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร
สถานศึกษาและหลักส้ตรการจัดการเรียนร้้ของ
กลุ่มสาระการเรียนร้้ 
1.3 สอบถามความต้องการของผ้้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน และผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาหลักส้ตรสถานศึกษา 
1.4 คณะคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร
สถานศึกษาและหลักส้ตรการจัดการเรียนร้้ของ
กลุ่มสาระการเรียนร้้ร่วมกันวิเคราะห์ ความ
ต้องการของผ้้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผ้้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักส้ตร
สถานศึกษา 
1.5 หัวหน้ากลุ่มสาระและสมาชิกทุกกลุ่มสาระ
การเรียนร้้ ด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุง
หลักส้ตรของกลุ่มสาระการเรียนร้้ 
 

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65  
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1.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนร้้จัดพิมพ์หลักส้ตร
กลุ่มสาระการเรียนร้้ที่ปรับปรุงใหม่และน าส่ง
ต่อฝ่ายวิชาการ 
1.7 ทุกกลุ่มสาระการเรียนร้้น าหลักส้ตรไปใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนร้้ โดยการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนร้้รายวิชา 

2 กิจกรรม ประเมินผลการใช้หลักส้ตร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2.2 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

1 ต.ค.64-30 ก.ย.65  

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาหลักส้ตร
สถานศึกษา 
1.1 เข้าร้ปเล่มหลักส้ตร
สถานศึกษา และเอกสาร
แบบสอบถามวิเคราะห์ 
ความตอ้งการของ
ผ้้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
และผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาหลักส้ตร
สถานศึกษา 

  1,000 1,000 

 รวม    1,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีหลักส้ตรสถานศึกษาและหลักส้ตร
กลุ่มสาระการเรียนร้้ที่ถ้กต้องและสมบ้รณ์
ครบทุกช่วงชั้น คร้ใช้หลักส้ตรสถานศึกษาใน
การจัดท าแผนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้
เกิดผลดีต่อผ้้เรียนและสถานศึกษา 

ประเมินผลการใช้หลักส้ตร
สถานศึกษา และแผนการ
จัดการเรียนร้้รายวิชา 

แบบประเมินผลการใช้หลักส้ตร
สถานศึกษา และบันทึกหลังสอน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1. โรงเรียนใช้หลักส้ตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผ้้เรียน ผ้้ปกครอง ชุมชน และผ้้มีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
               
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
              (นางเปรมกมล  ภัทรพิทักษ์) 
              ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
                ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                    ทะเบียนนักเรียน 

ลักษณะโครงกำร                □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง    □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาววริณทิรา  โกลาตี 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่....4,6...............          
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....1,5............. 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา                    
             ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....1,4..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม        
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…1,4…………. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้               
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .......1............  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......2,3.......................                     
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนา 
งานทะเบียนส้่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก หมายถึงข้อม้ลประวัติของ  
นักเรียนทั้งโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อม้ลด้านต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ส าคัญ ที่จัดขึ้น 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อม้ลการพัฒนาด้านต่างๆของผ้้เรียนไว้  
แล้วน าข้อม้ลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืนที่  
ต้องการข้อม้ลผลการศึกษาแต่ผ้้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง      
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ตระหนักถึงการพัฒนาระบบงานทะเบียน จึงจัดจ า 
โครงการ งานทะเบียนนักเรียนขึ้น เพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่างเป็น ระบบต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
      ๒.1 เพ่ือให้งานทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการออกเอกสารการรับรองการผลการเรียนการจบหลักส้ตร 
การจัดเก็บข้อม้ลการตรวจสอบข้อม้ลมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านทะเบียนนักเรียนการวัดผลการประเมินผลตามหลักส้ตรให้แก่บุคลากร 
3.เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 
 - มีเอกสารงานทะเบียนครบทุกระดับชั้น 
  -การจัดท าจัดจ้างจัดซื้อเอกสารงานทะเบียน ได้ครบทุกระดับชั้น 
  - บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานทะเบียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  
  - สามารถตรวจสอบข้อม้ลด้านทะเบียนนักเรียนได้ร้อยละ 100  
 เชิงคุณภำพ 
 - การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียนมีประสิทธิภาพส้งขึ้น 

- การจัดเก็บรวบรวมระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนให้มีความถ้กต้องและมีความเหมาะสม 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทะเบียน 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

1 ต.ค.64 
 

 
หัวหน้างานทะเบียนและ

คณะกรรมการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุ- ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     - ติดตามผลการเรียน(ย้ายเข้า , ย้ายออก) 
     - จัดท าเอกสารงานทะเบียน 
     - จัดท าระบบข้อม้ลงานทะเบียน 
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
1 ต.ค.64 

1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
1 ต.ค.64 –31 ส.ค.65 
1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 
1 ต.ค.64–30 ก.ย. 65 
1 ต.ค.64–30 ก.ย. 65 
         30 ก.ย.65 

30 ก.ย.65 

 
หัวหน้างานทะเบียนและ

คณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 
3.3 สรุปรายงานผล 

 
30 ก.ย.65 

 
หัวหน้างานทะเบียนและ

คณะกรรมการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
30 ก.ย.65 

 
30 ก.ย.65 

 
หัวหน้างานทะเบียนและ

คณะกรรมการ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุ- ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
จัดท าเอกสารงานทะเบียน 
จัดท าระบบข้อม้ลงานทะเบียน 

- - 30,000 30,000 

 รวม - - 30,000 30,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
 - มีเอกสารงานทะเบียนครบทุกระดับชั้น 
 -การจัดท าจัดจ้างจัดซื้อเอกสารงาน
ทะเบียนได้ครบทุกระดับชั้น 
 - บุ คล ากร ให้ ค ว าม ร่ ว มมื อกั บ ง าน
ทะเบียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  
 - สามารถตรวจสอบข้อม้ลด้านทะเบียน
นักเรียนได้ร้อยละ 100 

 
ส ารวจ 

 
ส ารวจ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 

 
แบบประเมินงาน 

เชิงคุณภำพ 
- การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- การจัดเก็บรวบรวมระบบงานทะเบียนมี
ประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน 
มีความถ้กต้องและมีความเหมาะสมความ
ถ้กต้องและมีความเหมาะสม 

 
ความพึงพอใจ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินงาน 

 
แบบประเมินงาน 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  งานทะเบียนโรงเรียนสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถ้กต้องและมีประสิทธิภาพส้ง 
 2.  งานทะเบียนโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  การตรวจสอบระบบข้อม้ลงานทะเบียนมีความถ้กต้องรวดเร็ว 
 4.  มีความสามารถในการให้บริการต่อผ้้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
     5.  การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนมีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
 
 



70 
 

 
 
               
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาววริณทิรา โกลาตี)                                                                             

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               รบันักเรียน 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวภาชินี มากพันธ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.....1,5,6.............. 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
              ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....1-6............. 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....1-4..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ..........1.........  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.....2,3,5........................ 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียน
ที่ต้องด าเนินการให้เป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง การคัดเลือก  นักเรียนที่มี
ความพร้อมย่อมส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและและใกล้เคียงกัน การสร้างความเข้าใจของ
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บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การสร้างแบบวัดและประเมินผลนักเรียนจึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจใน
กฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง การรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน  จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามหลักส้ตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือการบริการชุมชนในการรับนักเรียนที่ดีที่สุด 
 2. เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนดและบังเกิดความเรียบร้อยในการรับ
สมัครนักเรียน 
 3 เพ่ือให้การเก็บประวัตินักเรียนเป็นระเบียบถ้กต้อง และสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

- รับนักเรียน ป.1 ทั้ง นักเรียน อนุบาล 2 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน จ านวน 40  คน 
- รับนักเรียน ม.1 ทั้ง นักเรียน ป.6 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน จ านวน 90  คน 
- รับนักเรียน ม.4 และปวช.1 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอื่น จ านวน  80  คน 
- รับนักเรียนชั้นเคลื่อนอ่ืนๆจากโรงเรียนอื่น จ านวน  50  คน 

    เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ได้รับการแนะน าในการเข้าศึกษาต่อเป็น

อย่างดี 
  - นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับการด้แลด้านประวัติข้อม้ลอย่างถ้กต้อง 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนเตรียมการ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับ
นักเรียน 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 
1 ต.ค.64 

 

 
หัวหน้างานรับนักเรียน

และคณะกรรมการ 

2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปี
การศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2,
ป.6 และ ม.3 เดิมเข้าเรียนต่อ ป.1 , ม.1 ,  
ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา  2565  
ตามนโยบายของสพฐ. 

- ออกประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนต่อปี
การศึกษา 2565 ตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการและนอกเขตพ้ืนที่ 

- ท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

 
1 ต.ค.64 

1 ต.ค.64–30 ก.ย. 65 
20 ก.พ.65 

 
 

 
 
1 มี.ค.65 - 30 มี.ค.65 

 
 
1 มี.ค.65 - 30 มี.ค.65 

 
หัวหน้างานรับนักเรียน

และคณะกรรมการ 



73 
 

นักเรียนปีการศึกษา 2565 
- รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 

2565 
- บันทึกข้อม้ลนักเรียนและเก็บประวัติปี

การศึกษา 2565 
- รายงานจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 

2565 
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
20 ก.พ.65 – มิ.ย. 65 

 
1 – 10 ก.ค.65 

 
10 ก.ค.65 
30 ก.ย.65 
30 ก.ย.65 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ขั้นตอนการ
เตรียมการ 

- - - - 

2 ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุ- 
ครุภัณฑ์งานรับ
นักเรียน จัดท า
เอกสารงานทะเบียน 

  2,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

 
3 ขั้นตอนการสรุปผล 

การด าเนินงาน 
    

 รวม - - 2,000 2,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
 - มีเอกสารงานรับนักเรียนครบทุก
ระดับชั้น 
 -การจัดท าจัดจ้างจัดซื้อเอกสารงานรับ
นักเรียนได้ครบทุกระดับชั้น 
 - บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานรับ
นักเรียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  
 - สามารถตรวจสอบข้อม้ลด้านรับ
นักเรียนได้ร้อยละ 100 

 
ส ารวจ 

 
ส ารวจ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินพฤติกรรม 

 
แบบประเมินงาน 
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เชิงคุณภำพ 
- การให้บริการด้านงานรับนักเรียนของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- การจัดเก็บรวบรวมระบบงานรับนักเรียนมี
ประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกับงานรับนักเรียน 
มีความถ้กต้องและมีความเหมาะสมความ
ถ้กต้องและมีความเหมาะสม 

 
ความพึงพอใจ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินงาน 

 
แบบประเมินงาน 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  งานรับนักเรียนสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถ้กต้องและมีประสิทธิภาพส้ง 
 2.  งานรับนักเรยีนสามารถด าเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.  การตรวจสอบระบบข้อม้ลของนักเรียนมีความถ้กต้องรวดเร็ว 
 4.  มีความสามารถในการให้บริการต่อผ้้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
     5.  การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารงานรับนักเรียนมีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
 
 
               
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวภาชินี  มากพันธ์)                                                                             

หัวหน้างานรับนักเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน           วัดผลประเมินผล 
ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง  □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1, 3, 4, 6 
      1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
      3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
      4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
      6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
       มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
       ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4,5,6 
           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
           6) มีความร้้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่1,2,3,4 
           1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           2) ความภ้มิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
           3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่ 2,3,5,6 
          2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
          5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
          6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
      มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญประเด็นพิจำรณำที่     
         1,2,3,4 
          1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
          3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
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สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1,2,3,4,5 
       1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
       2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ   
              ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
      3. การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ           
         คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  สามารถบริหารจัดการ    
         บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้ทั่วถึง  
         เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
      5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่1,2,3,5, 
      กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                          ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
        การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้จัด
ให้กับผ้้เรียนนั้น ผ้้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจึง
ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการวัด และในการสอนคร้ก็ต้องยึดหลักส้ตรเป็นหลักโดยการวิเคราะห์หลักส้ตร   
แล้วตั้งจุดมุ่งหมาย และวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย หากการวัดแต่ละครั้งไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะวัด ผลของการวัด
ก็จะไม่มีความหมายแต่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการน าผลการวัดไปใช้   
2. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อม้ลนักเรียน 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 1.3 เพ่ือให้คร้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนร้้ที่จัดให้นักเรียนและอิง 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนร้้และเพียงพอกับความต้องการกับ
การใช้งานในกิจกรรมต่างๆร้อยละ 80 
     - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
     - นักเรียนมีความร้้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักส้ตร 
     - โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลตามระบบมาตรฐาน 
     - คร้มีความร้้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนและเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหัวหน้า
วัดผลประเมินผล 
1.2ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 
ธ.ค.64 
ธ.ค.64 

          ธ.ค.64 

 
หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผลและ
คณะกรรมการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2ด าเนินงานตามโครงการ 
     - จัดท าตารางสอนและตารางเรียน 
     -จัดซื้อวัสดุ 
     -อบรมบุคลากร 
     -ติดตามผลการเรียน 
     - จัดท าเอกสารและหลักฐานงานวัดผล 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ธ.ค.64 

ธ.ค.64 –เม.ย 65 
ธ.ค.64 

ธ.ค.64 , พ.ค.65 
ก.พ.65 , ต.ค.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 

หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผลและ
คณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 
3.3สรุปรายงานผล 

 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 
มี.ค.65 , พ.ย.65 

หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผลและ
คณะกรรมการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
พ.ย.65 

 

หัวหน้างานวัดผล
ประเมินผลและ
คณะกรรมการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดท าตารางสอนและตารางเรียน     

2 จัดซื้อวัสดุเพ่ืองานวัดผลประเมินผล   90,000 90,000 

3 ติดตามผลการเรียน/จัดท าเอกสารและหลักฐานงาน
วัดผล/รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปรายงาน 

    

 รวม   90,000 90,000 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
 - มีตามรางสอนตารางเรียน
ครบทุกชั้นเรียน 
 -การจัดท าจัดจ้างจัดซื้อ
เอกสารงานวัดและประเมินได้
ครบทุกระดับชั้น 
     - บุคลากรให้ความร่วมมือกับ
งานวัดและประเมินผลเป็นร้อยละ 
100 

 

ส ารวจ 

 

ส ารวจ 

ประเมิน 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

แบบประเมินพฤติกรรม 

เชิงคุณภำพ 
- การจัดท าเอกสารงานวัดและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- การจัดเก็บรวบรวมระบบงานวัด
และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ส้งขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกับงานวัดและ
ประเมินผลนักเรียนมีความถ้กต้อง
แล ะมี ค ว าม เหมาะสมค ว าม
ถ้กต้องและมีความเหมาะสม 

 
ความพึงพอใจ 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินงาน 

 
แบบประเมินงาน 

 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อม้ลนักเรียน 
 2.  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 3.  คร้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนร้้ที่จัดให้นักเรียนและอิง 
พัฒนาการของนักเรียน 
 
               
   
        
 
 
 
     
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล)                                                                             

หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน                       นิเทศติดตำมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง  □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,3,5,6 
      1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
      3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
      5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
      มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
      ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่  3,4,6  
          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          6) มีความร้้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่ 2,3,4,6 
         2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
         4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
      มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำที่ 
1,2,3,4,5 
       1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
       3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
      5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1,3,5  
    1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
    3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ 
             ผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหาร 
             หลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
            การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3,4,6,7 
    กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
    กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
    กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. วัตถุประสงค์ 
          1). เพ่ือให้คร้มีความพร้อมในการจัดท าเอกสารประจ าห้องเรียนและมีแผนการจัดกิจกรรม 
 2). เพ่ือให้คร้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักส้ตรและเป็นปัจจุบัน 
 3). เพื่อที่คร้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  
 4).พัฒนานักเรยีนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักส้ต 
2.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 คร้ทุกคนได้รับการนิเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ 
เชิงคุณภำพ 
     คร้ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนร้้ 
3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงและวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
1 ต.ค.64 

 
1 ต.ค.64 – 30 ก.ย65 
 
1 ต.ค.64 – 30 ก.ย65 

 
นางสาวภาวิณีและ

คณะกรรมการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1 จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
- จัดท าแบบบันทึก ค้่มือ / เอกสาร 
- นิเทศคร้ผ้้สอนตามปฏิทิน 

 
1 ต.ค.64 – 31ส.ค.65 
1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 

 
นางสาวภาวิณีและ

คณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามและประเมินผล 
3.3 สรุปและรายงานโครงการ 

 
30 ก.ย.65 

นางสาวภาวิณีและ
คณะกรรมการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
1 ต.ค.65 

 
1 ต.ค.65  

 
นางสาวภาวิณีและ

คณะกรรมการ 
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4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท า

เอกสารแบบบันทึกและค่้มือ 
- - - - - - 

 รวม - - - - - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1.คร้ผ้้สอน ได้รับการนิเทศทุกคน 

 
นิเทศตามแบบการนิเทศ 

 
 แบบนิเทศการการสอน 

เชิงคุณภำพ 
2.คร้ผ้้สอนส่งแผนการสอนทุกคน 

 
ตรวจแผนการสอน 

 
 แบบประเมินแผนการสอน 

 
6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
          1.คร้ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนร้้ 
 2.คร้มีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักส้ตร 

3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้น 
 
 
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล)                                                                             

หัวหน้างานนิเทศติดตามการจัดการเรียนร้้ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๓ ,๔ 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...1,4,5............... 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา                     
               ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑, ๒, ๔, ๕ 
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                  และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                  ตามศักยภาพ 
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                  ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                  การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑, ๒ ,๓ , ๕ 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส              
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
          ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร้้สืบค้น
ประสบการณ์จากแหล่งข้อม้ลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความร้้ ความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
สังคม  นอกจากนี้เป็นสื่อที่แสดงภ้มิปัญญา ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของ
ชาติที่ควรค่าแก่การเรียนร้้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอย้่ค้่ชาติไทย  การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนร้้ เพ่ือให้
เกิดทักษะอย่างถ้กต้อง  เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร้้และประสบการณ์ทางภาษา 
ท าให้เกิดความซาบซึ้งและภ้มิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณค่าทางวรรณคดีคุณค่าของภาษา ซึ่งแฝงภ้มิปัญญาทาง
ภาษาของบรรพบุรุษท่ีได้รับสร้างสรรค์ไว้  อันเป็นส่วนเสริมสร้างความงดงามในชีวิต 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ความคิด  เพื่อด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผ้้เรียนเน้นการสอนภาษาไทยในฐานะ
เป็นเครื่องมือของการเรียนร้้  เพ่ือพัฒนาการความร้้  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มุ่งเน้นให้ผ้้เรียนรักภาษาไทย
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ  การเรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถ้กต้อง 
 กลุ่มสาระการเรียนร้้จัดโครงการวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นทุกปี  เพื่อให้สอดคล้อง  กับการ
ปฏิร้ปทางการศึกษาที่นักเรียนได้เรียนร้้จากสภาพจริง  แสวงหาความร้้ได้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก  มีความคิด
สร้างสรรค์  มีความร้้ค้่คุณธรรม  โดยน ากิจกรรมวันสุนทรภ้่  ซึ่งเป็นวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึง
ท่านสุนทรภ้่กวีเอกของไทย และวันที่ ๒๙  กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันวันที่ควร
ตระหนักและด ารงไว้เรื่องคุณค่าของภาษาไทย ช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านภาษาของชาติให้สืบทอดต่อไป 
โดยทางกลุ่มสาระการเรียนร้้จัดกิจกรรมวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทยเป็นการแข่งขันทางวิชาการ  จัดกิจกรรมการ
แข่งขันของนักเรียนภายในโรงเรียน   เพื่อเป็นตัวแทนไปแข็งขันในระดับถัดไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาแก่นักเรียน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนรัก สนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสาร โดยการใช้ภาษาไทยได้อย่างถ้กต้อง 
5.  เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และสุนทรียภาพในภาษาไทย 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  จ านวน 633 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภ้่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   เชิงคุณภำพ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาที่ดี สามารถน าความร้้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และผ้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมปรึกษาคร้ในกลุ่มสาระการเรียนร้้
ภาษาไทย 
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.  ด าเนินโครงการตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
๔. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรม 
๔.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.2 ประชุมมอบหมายภารกิจ 
๔.3 ด าเนินการ 
  ๔.3.1 กิจกรรมวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
๕.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๖.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ต.ค.๖๔ -๓๐ก.ย. ๖๕ คร้กลุ่มสาระการเรียนร้้
ภาษาไทย 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวันสุนทรภ้่
และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 รวม   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   เชิงปริมำณ 
    โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียน
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
จังหวัดพังงา    
 

สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 
 
 

 
             การสังเกต 
             แบบสอบถาม 
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เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน เขียน
สร้างสรรค์บทกวี ร้อยละ ๙๐ % 
๒. นักเรียนฝึกฝน เรียนร้้ประสบการณ์
ผ่านบทกวี ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ร้อยละ 9๐% 
๓. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
วรรณศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ ร้อยละ 90% 

 
 
 
ใช้แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 

 
           
            การสังเกต 
           แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๑.  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภ้่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ร้อยละ ๙๐ % 
          2.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาแก่นักเรียน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ร้อยละ ๙๐ % 
          3.  เพ่ือให้นักเรียนรัก สนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย ร้อยละ ๙๐ % 
          4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสาร โดยการใช้ภาษาไทยได้อย่างถ้กต้อง 
          5.  เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และสุนทรียภาพในภาษาไทย ตระหนักถึงคุณค่าวรรณศิลป์อัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ร้อยละ 90% 

 
 
 
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า)                                                                             

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาไทย 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               คำ่ยเยำวชนคนกวี 

ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่       □  โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...3,4........... 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  ๑-๖  
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
               ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1-4 
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1-3 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

นักเรียนนับว่าเป็นเยาวชนทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่ง เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ การก่อเกิดเยาวชน
คนกวี  เกิดข้ึนด้วยแนวคิดและความเชื่อท่ีว่า  การเขียนบทกวีคือการหล่อหลอมชีวิตและจิตวิญญาณของผ้้เขียนให้
ละเอียดอ่อนลุ่มลึกกับผลึกอารมณ์และพลังทางปัญญา  ชีวิตของผ้้ที่ผ่านการหล่อหลอมดีแล้วย่อมด ารงอย้่และ
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ด าเนินไปอย่างมีคุณค่า  โดยเฉพาะบนวิถีแห่งจริยปัญญาและสันติสุข  ซึ่งการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายส าคัญนั้น
ได้ต้องอาศัยการใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหมาะสมโดยผ่านสุนทรียภาพทางกวี 

 กลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงาได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปรัชญาแห่งชีวิต“วิถีท่ีมีอิสระทางความคิด จิตวิญญาณ  ในขอบเขตพฤติกรรมน าสันติสุข”จึงจัดโครงการค่าย
เยาวชน คนกวี ส าหรับการฝึกฝนและเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รักและใฝ่ในทางกวี  ทั้งการอ่าน การเขียน และ
การใช้ชีวิตได้มีแหล่งเรียนร้้  ฝึกฝน  และสร้างสรรค์บทกวีจากการใช้ชีวิต  จากประสบการณ์กระบวนการ  และ
จากกวีผ้้เดินทางมาก่อนหน้าโดยตรง  อันจะเป็นต้นทุนส าหรับชีวิตของเขาที่เข้มข้นและเข้มแข็งต่อไปและใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนสร้างสรรค์บทกวี ร้อยละ ๙๐ % 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนร้้ประสบการณ์ผ่านบทกวี ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ร้อยละ 9๐% 

๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าวรรณศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ร้อยละ 90% 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา    
ที่มีความสนใจ รับสมัครจ านวน 5๐ คน 

    เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน เขียนสร้างสรรค์บทกวี ร้อยละ ๙๐ % 
 ๒. นักเรียนฝึกฝน เรียนร้้ประสบการณ์ผ่านบทกวี ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ร้อยละ 9๐% 
 ๓. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าวรรณศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ร้อยละ 90% 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่ายเยาวชน คนกวี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในกลุ่มสาระ                
การเรียนร้้ภาษาไทย 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
 
1 ตุลาคม 2564 –  
3๑ มกราคม 2565 

 
 
ปรัชญ์  สว่างพงศ์ 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่ายเยาวชน คนกวี 

 
2,000 3,000 - 5,000 - 5,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   เชิงปริมำณ 
    โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียน
ชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา   ที่มีความ
สนใจ รับสมัครจ านวน 5๐ คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน เขียน
สร้างสรรค์บทกวี ร้อยละ ๙๐ % 
๒. นักเรียนฝึกฝน เรียนร้้ประสบการณ์
ผ่านบทกวี ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ร้อยละ 9๐% 
๓. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
วรรณศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ ร้อยละ 90% 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

ใช้แบบทดสอบ 

 
             การสังเกต 
             แบบสอบถาม 
 
 
 
            
 
            การสังเกต 
           แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน เขียนสร้างสรรค์บทกวี ร้อยละ ๙๐  
 ๒. นักเรียนฝึกฝน เรียนร้้ประสบการณ์ผ่านบทกวี ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ร้อยละ 9๐ 
 ๓. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าวรรณศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ร้อยละ 90 
 
                
    
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายปรัชญ์  สว่างพงศ)์                                                                              

คร ้
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ลักษณะโครงกำร             □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน    นำยณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 3 - 4 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1, 2, 5 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                 ข้อ 1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 2 
                     2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณาท่ี 1 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 1  
           1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2, 3, 5, 6 
           กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
           กลยุทธ์ที่ 5   สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
           กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ๑ ตลุาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  

คณิตศาสตร์  เป็นศาสตร์แห่งการคิดและมีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านการคิด  
การให้เหตุผล  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ซึ่งศักยภาพทางสมอง  เป็นความสามารถทางปัญญาของคนซึ่งอาจร้้
ได้จากความสามารถในการรับร้้  การคิดและตัดสินใจ  ความสามารถในด้านการคิดในลักษณะนามธรรม  การให้
เหตุผลและอธิบายประกอบ  และความสามารถในการสรุปรวบยอดเก่ียวกับความคิดรวบยอด  หลักการต่างๆและ
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การน าไปใช้  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ต้องมุ่งพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให้ผ้้เรียน
คิดเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  เนื่องจากการคิดนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการ  ฉะนั้น  การเรียนการสอนจ าเป็นต้อง
มีล าดับขั้นตอน  เพื่อให้ผ้้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากง่ายไปหายาก  คิดจากร้ปธรรมไปส้่การคิดได้ในลักษณะ
นามธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความร้้  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน ๖20 คน 
    เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความร้้  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
 

ต.ค.๖4 – พ.ย.๖4 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 

 

ทุกคนในกลุ่มสาระ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการเรียน
การสอน 
1.1วัสดุอุปกรณ์ 
จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 

  2,000 2,000 

 รวม   2,000 2,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน ๖๒0 คน 

 
สังเกต / ประเมิน 

 
แบบสังเกต / แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความร้้  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยม
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความร้้  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
          
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้คณิตศาสตร์ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                     ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวลลิตา  นาคสง่า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่  2,3 
                 √   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
                 √   3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
            √   มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                    √  ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  1,2,3,4,5 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา                
                  √  ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1 
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                
            √   มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 3 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 

 √    มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่  1,2 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 1,2,4 
           √  1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
           √  2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
           √  4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1,2,3 
            √  กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
            √  กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            √  กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ 
ด้าน  เช่น  การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เป็นต้น  ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญ
ต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปล้กฝังให้ประชากรของชาติเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ใช้ หลักการวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างสรรค์
งาน ในแนวทางท่ีตนเองถนัด ท าให้นักเรียน เห็นประโยชน์ และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

นักเรียนมีโอกาส ได้เลือกกิจกรรม ที่ตนเองสนใจ และรวมกลุ่ม ตามความสนใจ เพ่ือผลิตผลงานร่วมกัน 
อันจะน ามา ซึ่งความร้้ และความเพลิดเพลิน จากการปฏิบัติงานนั้น  

ในการนี้ทางกลุ่มสาระจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผ้้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ  
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นการพัฒนาพหุปัญญาแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนเป็นผ้้มีความสมบ้รณ์ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้า ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 

2.2เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.3เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนร้้ด้วยตนเองมากขึ้น  และมีผลงานเป็นของตนเอง 
          2.5 เพ่ือให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 นักเรียน คร้และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  
   เชิงคุณภำพ 

นักเรียน คร้และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีความพึงพอใจการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับดี 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
1.3 มอบหมายภารกิจส าหรับคณะท างาน 
1.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
1.5 ประเมินผลและสรุป รายงานผล 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 คร้ภาวิณี ตั้งตระก้ล 
คร้เสาวรส เสียงดี 

2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
2.3 มอบหมายภารกิจส าหรับคณะท างาน 
2.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
ประเมินผลและสรุป รายงานผล 

10 ส.ค.65 –30 ส.ค. 65 คร้มัชฌิมา ธรรมทัตโต 
คร้ลลิตา นาคสง่า 
คร้วนิสา พรหมรัตน์ 

3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนร้้ 
3.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3.2ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
3.2 มอบหมายภารกิจส าหรับคณะท างาน 
3.4ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
3.5 ประเมินผลและสรุป รายงานผล 

1 ธ.ค. 64 – 30 ม.ค. 65 คร้ผการัตน์ ชาวสวน 
คร้ธิดารัตน์ ตันสกุล 

4 กิจกรรมของเล่นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
4.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
4.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการ 
4.3 มอบหมายภารกิจส าหรับคณะท างาน 
4.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4.5 ประเมินผลและสรุป รายงานผล 

1 ธ.ค.64 -30 ม.ค.65 คร้ณฐมล วัตรุจีกฤต 
คร้จิรังรัก  ทองดี 
คร้กฤษฎา เพชรสุก 

5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
5.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
5.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการ 

1 ธ.ค.64-30 ก.ย.65 คร้มัชฌิมา ธรรมทัตโต 
ครล้ลิตา นาคสง่า 
คร้วนิสา พรหมรัตน์ 
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5.3 มอบหมายภารกิจส าหรับคณะท างาน 
5.4 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
5.5 ประเมินผลและสรุป รายงานผล 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 

 2,580 
 

2,580 
 

2 กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

  3,050 3,050 

3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือ
การเรียนร้้ 

  805 805 

4 กิจกรรมของเล่นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 

  1,315 1,315 

5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

  2,250 2,250 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของผ้้เข้าร่วม
โครงการมี ผลการประเมินความ
พึงพอใจอย้่ใน ระดับมากข้ึนไป 

ให้ ผ้้เข้าร่วมโครงการตอบ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน มีส่วนร่วมในโครงการ 

ให้ผ้้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
เพ่ือ เข้าร่วมโครงการ 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้า ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 
7.2 นักเรียนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
7.3 นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
          7.4 นักเรียนเกิดการเรียนร้้ด้วยตนเองมากข้ึน และมีผลงานเป็นของตนเอง 
          7.5 นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
          
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวลลิตา  นาคสง่า)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้วิทยาศาสตร์ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาวจิราภรณ์ มีค า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...๑..๓..๔....๕............ 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....๒...๕...๖...... 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา                      
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...๑...๒....๓....๔....    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่...๑...๓....๕........ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย                 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่……๑…๓…๕…. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก                
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้   
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สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ...๑....๒............  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่......๑..๒...๓...๕....๖....๗........ 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
         กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

กลุ่มสาระการเรียนร้้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดเป็นสาระการเรียนร้้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่
ผ้้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนร้้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยใน
ประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่ม
สาระการเรียนร้้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพและการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือด ารงอย้่อย่างสงบสุขที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตที่สมดุล
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 กลุ่มสาระการเรียนร้้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเห็นความส าคัญที่จะต้องการปล้กฝังอบรมฝึกฝน
นักเรียนตามวิธีการของพระพุทธศาสนาโดยเน้นบ้รณาการตามหลักไตรสิกขาอันมีศีลสมาธิปัญญาเรียนร้้ผ่านการ
พัฒนา“การกินอย้่ด้ฟังเป็น”มีปัญญาร้้เข้าใจในคุณค่าและการปล้กฝังการฝึกฝน ให้ผ้้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่ง
สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความร้้ 
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
 2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. เพ่ือให้คร้ นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนมีส วนรวมในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา 

4. เพ่ือสงเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหจรรโลงสืบไป 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน 
๕๙๙ คน 
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 - ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณลักษณะด้านมีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีค่านิยมท่ีดีงาม  
  เชิงคุณภำพ 

- โรงเรียนมีกิจกรรมประจ าเดือน คร้และนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหจรรโลงสืบไป 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 

 

2 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้ประจ ำสัปดำห์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นายธนเดช ศรีจันทร์ 

 

๓ กิจกรรมท ำบุญโรงเรียนประจ ำปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางจุรีย์พร รามทัศน์ 

 

๔ กิจกรรมสมำธิเนรมิตนิสัย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
 

๕ กิจกรรมวันมำฆบูชำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นางสาวเปรมกมล ภัทรพิทักษ์ 
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1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

๖ กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี 

๗ กิจกรรมวันอำสำหบูชำ/วันเข้ำพรรษำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวเสาวนี สุดหาร 

 

๘ กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

 

๙ กิจกรรมวันรพี   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นายพรชัย พรหมด้วง 

๑๐ กิจกรรมวันอำเซียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจารี  รักทอง 
นางสาวตะวันดาว สุวรรณเลิศ 
นางสาวอรษา เพ็งสกุล 
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๑๑ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นายภ้วรินทร์  บุญตา 
นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
 

๑๒ พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวแสงอรุณ รักอ่้ 

 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- หนังสือสวดมนต์ 

- - 2,000 2,000 

2 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ - - - - 
๓ กิจกรรมท าบุญประจ าปี - 2,000 - 2,000 
๔ กิจกรรมสมาธิเนรมิตนิสัย - - - - 
๕ กิจกรรมวันมาฆบ้ชา - - 1,000 1,000 
๖ กิจกรรมวันวิสาขบ้ชา - - 1,000 1,000 
๗ กิจกรรมวันอาสหบ้ชา/วัน

เข้าพรรษา 
- - ๒,000 

 
2,000 

๘ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 500 - 500 1,000 

๙ กิจกรรมวันรพี   - - 500 500 

๑๐ กิจกรรมวันอาเซียน -  3,000 3,000 
๑๒ พัสดุกลุ่มสาระการเรียนร้้

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - 1,500 1,500 

 รวม 500 2,000 11,500 14,000 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1.นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 
จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน  ๕๙๙  คน 
2.คร้และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จ านวน  
110  คนรวมจ านวน  709  คน 

สอบถามความพึงพอใจ  
 
 
 

 

สอบถามความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 

เชิงคุณภำพ 
-ร้อยละ80 คร้และบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนพอใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.คร้และนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง 
 2.คร้และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวจิราภรณ์  มีค า)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้สังคมศึกษาฯ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



103 
 

 
โครงกำร/งำน                โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นายภ้วรินทร์ บุญตา ,นางสาวสวุภรณ์ เรนชนะ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๑, ๓, ๕ 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          
  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน                
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่......1,2,3,4............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม            
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑, ๕ 
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                  การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑, ๓, ๗ 
        กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                             ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤศจิกายน 256๔  –  31  มีนาคม 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  

สภาพสังคมในปัจจุบันอย้่ยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization) เป็นต้นเหตุของการพัฒนาเทคโนโลยี เฟ่ืองฟ้
จนกล่าวได้ว่า “ไร้พรมแดน” ถ้ามองในทางสร้างสรรค์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับมนุษยชาติที่จะได้รับร้้  มี
ประสบการณ์และเรียนร้้สิ่งต่างๆ  ได้สะดวกและกว้างขวางขึ้น แต่การที่มนุษย์เพลิดเพลินกับการเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต ความพยายามในการพัฒนาตนเองในการรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย้่ทุกวันท าให้มนุษย์ลืมที่จะพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติตนที่ถ้กต้องตามหลักธรรมนองครองธรรม 
และจิตใจ คุณธรรมและความดีที่มีอย้่ในวัฒนธรรมเดิมของตน จนบางครั้งกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัย จน
ท าให้ปัจจุบันคนเราห่างไกลจากการพัฒนาทางด้านจิตใจของตนเองด้วยหลักคุณธรรม ความดี จนเกิดปัญหาใน
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เรื่องของความเสื่อมต่างๆ อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ปัญหาการมีค้่ก่อนวัยอันควร ปัญหายา
เสพติด  ขึ้นอย่างมากมายนั้น 

พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยการสร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้
โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง ให้คร้รักเด็กและเด็กรักคร้ ปล้กฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตขยัน อดทน สามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นอนาคตของชาติต่อไป  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาผ้้เรียนคืนคนดีส้่สังคม ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นดังกล่าว  จึงสมควรที่จัดท า
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือสร้างเยาวชนคนดีในสถานศึกษา และชุมชนคืนคนดีส้่สังคม 
4. เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว โรงเรียน  

ท้องถิ่น และชุมชน 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น 
จ านวน ๕99 คน 
เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. นักเรียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3. นักเรียนมีความประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 4. นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
๔. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมห้าห้องชีวิตและสมุดบันทึกความดี 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
   -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน (D) 
   -  ด าเนินการตามกิจกรรมวันส าคัญท่ีก าหนด
ในปฏิทิน 

 
 
 พ.ย. 256๔  
 
 
 
 
ธ.ค.256๔–มี.ค.256๕ 
 

นายภ้วรินทร์  บุญตา 
นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ
และคณะกรรมการ 
 
 
 
 
นายภ้วิรินทร์ บุญตา  
นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ
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1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)  
  - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
1.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

 
 
ธ.ค.256๔–มี.ค.256๕ 
 
เมษายน  256๕ 

และคณะกรรมการ 
 

2 กิจกรรมวิถีพุทธสวดมนต์ภาวนา ช าระจิตใจ 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
   -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
2.2 ด าเนินการตามแผน (D) 
   -  ด าเนินการตามกิจกรรมวันส าคัญที่ก าหนด
ในปฏิทิน 
2.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)  
  - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
2.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

 
 
พ.ย. 256๔  
 
 
 
ธ.ค.256๔–มี.ค.256๕ 
 
 
 
 
ธ.ค.256๔–มี.ค.256๕ 
งเมษายน  256๕ 
 
 

นายภ้วรินทร์  บุญตา 
นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นายภ้วิรินทร์ บุญตา  
นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
และคณะกรรมการ 
 
 
 

๓ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ยุวพุทธศาสตร์” ธ.ค.256๔–มี.ค.256๕ 
 

นายภ้วิรินทร์ บุญตา  
นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
และคณะกรรมการ 

๔ กิจกรรม show & share ผลงาน 
 

มีนาคม 256๕ นายภ้วิรินทร์ บุญตา  
นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
และคณะกรรมการ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 
1.1 กิจกรรมห้าห้อง

ชีวิต และสมุด
บันทึกความดี 

  
 

 

 
 

2,00๐ 

 
 

2,00๐ 

1.2 กิจกรรมสวดมนต์
ภาวนา ช าระ
จิตใจ 

   1,0๐๐ 1,000 

๑.๓ กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม “ยุวพุทธ
ศาสตร์”  

  3๐๐ 3๐๐ 

๑.๔ กิจกรรม  show 
& share ผลงาน 

  ๗๐๐ ๗๐๐ 

รวม - - 4,000 4,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน ๕๘๖ คน 

 
สังเกต / สอบถาม 

 
แบบสังเกต / แบบสอบถาม/

ประเมินโครงการ 
เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ85 ของนักเรียนทั้งหมดมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
-ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 -ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมดมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้น 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
 

สอบถาม/ประเมินโครงการ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3. เพิ่มเยาวชนคนดีในสถานศึกษา และชุมชน  คืนคนดีส้่สังคม 
4. ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน  
ท้องถิ่น และชุมชน 

 
 
 
           
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายภ้วรินทร์  บุญตา)                                                                              

คร ้
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง      โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน นางจารุณี  บุญฮก 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕  
         1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
         3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
         4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๖ 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๔   
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๕ 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑,๒,๔ 
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
             และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
             ตามศักยภาพ 
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        4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
             ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑,๒,๓,๕ 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  

กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พ้ด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับความร้้ทั้ง
ทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผ้้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนส้งขึ้น และผ้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ 
 ดังนั้นการจัดให้มีกิจกรรม หรือประเพณีท่ีส่งเสริมผ้้เรียนให้ร้้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
ของต่างประเทศ จะเป็นการบ้รณาการเรียนร้้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความร้้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม หากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความร้้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้ง
การเรียนร้้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนร้้ กลุ่มสาระการ
เรียนร้้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ
ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพ้ดการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ  
ได้พิจารณาจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือมุ่งสอดแทรกความร้้ ความเข้าใจที่ถ้กต้องลงใน
กิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ 
2. วัตถุประสงค์ 

   1  เพื่อให้ผ้้เรียนพัฒนาความร้้ความสามารถ มีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศได้ 
 2  เพื่อให้ผ้้เรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 3  เพ่ือให้ผ้้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 งานนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงาจ านวน 599 คน  
  - ผ้้เรียนร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงามีผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน   

- ผ้้เรียนร้อยละ 80 มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ  
- ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ                                                      

เชิงคุณภำพ 
- นกัเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
- นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนด าเนินการ (P) 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหารโรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

 
ต.ค.64 

 
 

นางจารุณี  บุญฮก 
 

 
2.ด าเนินการตามแผน (D) 
2.1กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นทฤษฎี
และทักษะการปฏิบัติ กิจกรรมบ้รณาการ Language 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 

นางจารุณี  บุญฮก 
นางสาววนิดา  เย็นประโคน 
นางสาวภัทราวรรณ จินะราช 

2.2 กิจกรรมวัฒนธรรมต่างชาติ แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

นางจารุณี  บุญฮก และคณะ 
 

2.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธ.ค.64 นางสาวสุภาวดี  พัศวงศ์ 
และคณะ 

3.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ(C) 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้างานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 

 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

หัวหน้างานวิชาการ 
4.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน 
โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกันเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่ประชุม
โรงเรียน 

 
 
 

ก.ย.65 
 

 
 
 

นางจารุณี  บุญฮก 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

5.1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมบ้รณาการ 
Language 

- - 3,000 
3,000 

5.2.กิจกรรมวัฒนธรรมต่างชาติ 
แสดงผลงานทางวิชาการ 

- - 1,000 1,000 

5.3.กิจกรรมวันคริสต์มาส - - 1,000 1,000 
รวม - - 5,000 5,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1.ผ้้เรียนร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
35 จังหวัดพังงามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน   
2.ผ้้เรียนร้อยละ 80 มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ  
3.ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ                                                       

 
 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบทดสอบความร้้ 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เชิงคุณภำพ 
1.นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามารถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
2.นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
3.นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได้ 

 
 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 
7. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
     1. นักเรียน มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 
     2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ                                                                
     3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
     4. นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
     5. นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

     
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางจารุณี  บุญฮก)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำจีน)ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
                          กำรศึกษำขั นพื นฐำนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน Hunban 
ลักษณะโครงกำร       โครงกำรใหม่      โครงกำรต่อเนื่อง      โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงจำรุณี  บุญฮก 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕  
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
         3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
         4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๖ 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๔   
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๕ 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
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สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑,๒,๔ 
        1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
        2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
             และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
             ตามศักยภาพ 
        4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
             ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑,๒,๓,๕ 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                          ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรฐานหลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 การพัฒนาผ้้เรียนให้ได้รับความร้้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน เพ่ือให้ผ้้เรียนมีความร้้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะและเจคติที่ดีโดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ผ้้เรียนมีความร้้ความสามารถ ตามความถนัดของผ้้เรียน ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ ทักษะทางด้าน
ภาษาและอาชีพต่างๆเพ่ือใช้ประกอบอาชีพในอนาคต สนับสนุนให้มีคร้สอนภาษาชาวต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเป็นต้น 
 ดังนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงาจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดย
เจ้าของภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร สามารถฟัง พ้ด อ่าน เขียน เบื้องต้นได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
35 จังหวัดพังงา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนร้้ภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา จัดจ้างคร้สอนภาษาจีนขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี โดยจัดจ้างคร้สอนภาษาจีน ปีละ 1 คน โดยเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนแก่ผ้้เรียนต่อไป                                                                                        
2. วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้ผ้้เรียนพัฒนาความร้้ความสามารถ มีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาจีน 
 2.  เพ่ือให้ผ้้เรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 3.  เพ่ือให้ผ้้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน 
3.เป้ำหมำย 
งานนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงาจ านวน 200 คน  
 เชิงปริมำณ 
  1. ผ้้เรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงามีผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น   

2. ผ้้เรียนร้อยละ 80 มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาจีน 
3. ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและมีความสามารถด้านภาษาจีน                                                                       

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
2. นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
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3. นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้                                                                                
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนด าเนินการ (P) 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 
1.2 ศึกษาข้อม้ลการจัดจ้างคร้จีนที่ผ่านมาและ
แจ้งความประสงค์ขอรับคร้อาสาสมัครจีน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 

ต.ค.64 

 
 
 
 

นางจารุณี  บุญฮก 

2.ด าเนินการตามแผน (D) 
2.1เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหาร 
2.2จัดเตรียมข้อม้ลด าเนินการจัดจ้างและ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
2.3คร้จัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
2.4ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
2.5สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
2.6ประเมินโครงการ 
2.7สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 
 
 
 

 
 
 

นางจารุณี  บุญฮก 

3.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ(C) 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้า
งานฝ่ายบริหารวิชาการ 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 
 

รองผ้้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 

 
4.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน 

โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกันเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่
ประชุมโรงเรียน 

ก.ย. 65  
 

นางจารุณี  บุญฮก 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดจ้างคร้อาสมัครจีน - - -    
2. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารส าหรับคร้อา
สมัครจีน เดินทางจากกรุงเทพ-ภ้เก็ต(ไป-
กลับ) มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ภาคเรียนที่ 
1-2  

- 6,000 - 

 
 

6,000 

 
 
- 

 
 

6,000 

3. ค่าประกันชีวิตคร้อาสมัครจีนจ านวน 
1 ท่าน ภาคเรียนที่ 1-2 

- 5,000 - 5,000 - 5,000 

4. ค่าจัดท า Work Permit จ านวน 1
ท่าน  

- 6,000 - 6,000 - 6,000 

5. ค่าต่อวีซ่าจ านวน 1 ท่าน - 3,800 - 3,800 - 3,800 
6. ค่าจัดจ้างรายเดือนจ านวน 1 ท่าน 
เดือนละ 15,000 บาท จ านวน 10 
เดือน 

- 150,000 - 
150,000 - 150,000 

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น - 5,000  5,000 - 5,000 

รวม - 175,800 - 175,800 - 175,800 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. กำรประเมนิผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
- ผ้้เรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 35 จังหวัดพังงามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน   
- ผ้้เรียนร้อยละ 80 มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการ
ฟัง พด้ อ่าน เขียน ภาษาจีน  
- ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและมี
ความสามารถด้านภาษาจีน                                                        

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความ
ถนัด 
 

 
แบบสังเกต 

 
 

 
แบบสอบถาม 
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- นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพได้ 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1. นักเรียน มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาจีน  
      2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและมีความสามารถด้านภาษาจีน                                                              
      3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
      4. นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      5. นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
            
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางจารุณี  บุญฮก)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                    พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (พุธ Talk at RPK 35) 
ลักษณะโครงกำร           โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง    โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นำงจำรุณี  บุญฮก 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๑,๓,๔,๕ 
         1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
         3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
         4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
               ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๖ 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๔    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ ๑-๕ 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑-๕ 
        1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
        2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
              และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
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        3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
        5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2,3,4,6 
        กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พ้ด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับความร้้ทั้ง
ทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผ้้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนส้งขึ้น และคร้ บุคลากร นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ 
 ดังนั้นการจัดให้มีกิจกรรม หรือประเพณีที่ส่งเสริมผ้้เรียนให้ร้้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
ของต่างประเทศ จะเป็นการบ้รณาการเรียนร้้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความร้้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม หากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความร้้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน คร้ 
บุคลากร อีกท้ังการเรียนร้้ ประเพณีท้ังของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนร้้ 
กลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพ้ดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติ
ต่อไป 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ  
ได้พิจารณาจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศข้ึน เพ่ือมุ่งสอดแทรกความร้้ ความเข้าใจที่ถ้กต้องลงใน
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. คร้ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังาทุกคนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พ้ด อ่าน  และเขียน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      2. คร้ บุคลากร นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
      3. คร้ บุคลากร นักเรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร้้ด้วยตนเอง  เป็นบุคคลใฝ่ร้้ใฝ่เรียน และ
รักการเรียนร้้ตลอดชีวิต 
      4. คร้ บุคลากร นักเรียนมีความร้้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต้น 
 
 
 
 
3.เป้ำหมำย 
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   เชิงปริมำณ 
 งานนี้ด าเนินกิจกรรมกับคร้ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 

   เชิงปริมำณ 
  - คร้ บุคลากร คร้ บุคลากร ผ้้เรียนร้อยละ 85 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟัง พ้ด อ่าน  และเขียน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- คร้ บุคลากร นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีความร้้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต้น 

- คร้ บุคลากร นักเรียนเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ                                                     
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 
กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนด าเนินการ (P) 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหารโรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

 
ต.ค.64 

 
 

นางจารุณี  บุญฮก 
 

 
2.ด าเนินการตามแผน (D) 
2.1กิจกรรมยุวภาษา 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 

 
นางจารุณี  บุญฮก 

นางสาวสุภาวดี  พัศวงศ์ 
นางสาวชุนาภา  ปล้กไม้ดี 

2.2 กิจกรรมป้ายนิเทศ ต.ค.64-ก.ย.65 
 

นางสาววนิดา  เย็นประโคน 
นายเกริกพล  หาญเคียว 

2.3 กิจกรรมมุมภาษา 
Jack Sparerow 
Rov Board Game 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

นางสาวภัทราวรรณ  จินะราช 
นางสาววิลาวัณย์  กิจสรา 
นางสาวพรณรินทร์  คชมาศ 
นางสาวแพรวพรรณราย  ไร่ใหญ่ 
นางสาวมัลลิกา  สุธาธรรม 

3.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ(C) 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้างานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 
ต.ค.64-ก.ย.65 

 

 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

หัวหน้างานวิชาการ 
4.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน 
โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกันเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่ประชุม
โรงเรียน 

 
 
 

ก.ย.65 
 

 
 
 

นางจารุณี  บุญฮก 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

5.1.กิจกรรมยุวภาษา - - 1,500 1,500 

5.2.กิจกรรมป้ายนิเทศ  - - 2,000 2,000 
5.3.กิจกรรมมุมภาษา 
Jack Sparerow 
Rov Board Game 

- - 1,500 
1,500 

รวม - - 5,000 5,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1.คร้ บุคลากร คร้ บุคลากร ผ้้เรียนร้อยละ 85 ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟัง พ้ด อ่าน  และเขียน 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.คร้ บุคลากร นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีความร้้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต้น 
3.คร้ บุคลากร นักเรียนเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบทดสอบความร้้ 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เชิงคุณภำพ 
1.คร้ บุคลากร นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้
ได้ตามความถนัด 
2.คร้ บุคลากร นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
3.คร้ บุคลากร นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

 
 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. คร้ บุคลากร นักเรียน มีความร้้ความสามารถมีทักษะในการฟัง พ้ด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 
     2. คร้ บุคลากร นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ                                                              
     3. คร้ บุคลากร นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
     4. คร้ บุคลากร นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
     5. คร้ บุคลากร นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 
 
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางจารุณี  บุญฮก)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่างประเทศ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนอำชีพกำรงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่       โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวมะลิ  ยุบลพริ ง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่..๑...๓.....๔.....๕.... 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         สนองมำตรฐำนกำรศกึษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..๒..๔..๕..๖.... 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.๑...๒....๓....๔......    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..๑...๓...๕.... 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…๑…๒…๓…๔…๕. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
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สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ..๑..๒..๕...  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.๑..๒...๓...๕...๖.... 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                             ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ได้อัญเชิญปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติควบค้่ไปกับการพัฒนาแบบบ้รณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็น
ศ้นย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็น
ธรรมและยั่งยืนมุ่งส้่สังคมอย้่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ส้งสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วน
หน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวรัชกาลที่9 และจากการตรวจราชการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลายพ้ืนที่พบว่า  บางพ้ืนที่มีปัญหานักเรียนเลือกประกอบอาชีพในโรงงาน 
ไม่มีการสานต่ออาชีพเกษตรกรของพ่อแม่   ขณะเดียวกันอายุของเกษตรเฉลี่ย ของเกษตรกรไทยก็อย้่ที่ ๕๔ ปี  
อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแทบทุกแห่งก็มีผ้้เรียนน้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจท าเกษตร   
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเกษตรกร ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศต้องเริ่มปล้กฝังใจรักเกษตรตั้งแต่วัยเด็ก 

ในการปล้กฝังให้นักเรียนสนใจในการฝึกทักษะการด้แลข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และภายในบ้าน ซึ่งต้อง
เริ่มจากที่ตัวนักเรียน จากครองครัว และจากโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา เป็น
โรงเรียนที่ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติอีกทั้งยังมีพ้ืนที่และบริบทที่มีความ
พร้อม ในการที่จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะท าอาชีพต่างๆอย่างหลากหลาย  และการที่นักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ได้ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน  และได้ศึกษากระบวนการการ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความร้้และมีความสามารถในการเลือกอาชีพ  

ดังนั้นการที่จะท าให้นักเรียนคนรุ่นใหม่หันมารักและสนใจในอาชีพนั้นเราต้องเริ่มปล้กฝังตอนวัยเด็กซึ่ง
ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่บริบทที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาชีพ การปล้ก
พืช, การเลี้ยงสัตว์, การท าอาหาร, การแกะสลัก, การท าเบเกอรรี่, งานช่างและอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอาชีพที่หลากหลายตอบสนอง และ
เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนร้้และมีทักษะอาชีพในการพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย และร้้จักบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความร้้ มีทักษะ น าความสามารถในกิจกรรมที่ตนเอง
ปฏิบัติและสนใจไปต่อยอดได้ 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

- นักเรียนทุกคน  มีความร้้ความสามารถในอาชีพและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง กล้าแสดงออก  
ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 

    เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  น าหลักการความร้้ทางการลงมือไปปฏิบัติและใช้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผ้้บริหารโรงเรียน 15-20 ต.ค.64 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 

๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

25-29 ต.ค.64 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 

๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 30 ต.ค. 64 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 

๔ จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ การเรียนการสอนรายวิชา 

พ.ย. 64 – 30 ส.ค.65 คร้กลุ่มสาระการเรียนร้้
การงานอาชีพ 

๕ กิจกรรมที่ 2 อาชีพหรรษา  พ.ย. 64 – 30 ส.ค.65 คร้กลุ่มสาระการเรียนร้้
การงานอาชีพ 

๖ ติดตามและประเมินผล 1-15 ก.ย.65 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 

๗ สรุปและรายงานโครงการ 16-30 ก.ย. 2565 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ ๑ งานแกะสลักผัก ผลไม้ - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
2 กิจกรรมที่ ๒ การปล้กข้าวไร่ - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ วัสดุ – อุปกรณ์สื่อการสอน    - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๔ กิจกรรมทิ่ ๔ อาชีพหรรษา   - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๕ กิจกรรมที่๕ ยุวเกษตรน้อย - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม   ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความร้้ใน
ทักษะ เกี่ยวกับการงานอาชีพ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความร้้และ
ทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความร้้จาก
การบ้รณาการจัดการเรียนใน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนร้้ 
 

-  ตรวจสอบผลผลิต 
-  การปฏิบัติงาน 
-  ประเมินความร้้ 
-  ประเมินสถิติและยอดการ
ออม 
 

- บันทึกรายงานการด าเนินงาน 
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบความร้้ 
- บัญชีรับ-จ่าย 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ นักเรียนได้เรียนร้้และมีทักษะอาชีพในการพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๒ นักเรียนมีทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย และร้้จักบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน 
๗.๓ นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความร้้ มีทักษะ น าความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ
ไปต่อยอดได้ 

   
                  
   
        
 
 
 
     
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้การงานอาชีพ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
ลักษณะโครงกำร             □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายวิทยา  ศรีงาม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...2...3....4......... 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
           ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...2...3............ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                     
               ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..1.....3.......4....    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1,2,3,5 
             1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
             2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
              3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่....2........5.................. 
              กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
             กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 



127 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  
          กลุ่มสาระการเรียนร้้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นสาระการเรียนร้้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผ้้เรียนทุกคน
จ าเป็นต้องเรียนร้้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้
เป็นนโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่าง
ไทยในประชาสังคมโลก  
 การเรียนร้้มุ่งเน้นการพัฒนาผ้้เรียนด้านปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาโดยให้ผ้้เรียนเรียนร้้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต ร้้จักเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผ้้อ่ืน              
รักการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถ้กต้องและเหมาะสมทั้งทางด้านการป้องกันการ
ส่งเสริมและการด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอย่างถาวรของตนเองและครอบครัว  
 การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงาเป็นการส่งเสริมการอก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนและส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับส้งต่อไปและเป็น
การให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้มีมาตรฐานมากขึ้นไปด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือให้นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดร้อยละ ๙๐% 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา                                      
ทุกระดับชั้น จ านวน 599 คน 
    เชิงคุณภำพ 
      ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔. ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ ๙๐% 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกีฬาส้่ความเป็นเลิศ/กิจกรรมพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน/กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมอาหารและโภชนาการนักกีฬา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่าย 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
 
1ต.ค64 – 3๐ก.ย65 

 
 
นายวิทยา  ศรีงาม 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมกีฬาส้่ความ

เป็นเลิศ 
 12,000  12,000 

2 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

  2,000 2,000 

3 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

  1,000 1,000 

4 กิจกรรมอาหารและ
โภชนาการนักกีฬา 

  5,000 5,000 

 รวม    20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   เชิงปริมำณ 
     โครงการด าเนินกิจกรรมกับ
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภำพ 
     ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ                    
สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อย
ละ ๙๕% 
      ๓. นักเรียนมีความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อย
ละ ๙๕% 
      ๔.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อย
ละ ๙๐% 

  
             การสังเกต 
             แบบสอบถาม 
 
 
 
           การสังเกต 
           แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดร้อยละ ๙๐%   
             
 
 
       
                  
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายวิทยา  ศรีงาม)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                   ยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ลักษณะโครงกำร               □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร/งำน    นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 3 - 4 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
               ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1, 2, 5 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
            ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 2 
                     2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ 1 
                   1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 1  
                   1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2, 3, 5, 6 
                     กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
                     กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
                     กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
                     กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  

สาระศิลปะ เป็นสาระที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ทั้งงาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบค้่กับทฤษฎี  เพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนร้้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนร้้
ทางศิลปะ ภ้มิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มี
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ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้น   กลุ่มสาระการเรียนร้้ศิลปะ จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความร้้  และทักษะกระบวนการด้านศิลปะ 
 2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

   เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน ๖๒๐ คน 
    เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความร้้  และทักษะกระบวนการด้านศิลปะ 
- นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อศิลปะ 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 
 

ต.ค.๖๔ – พ.ย.๖๕ 
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 
ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

คร้ทุกคนในกลุ่มสาระ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณส์ าหรับท าสื่อ
การเรียนการสอน 

  5,000 5,000 

 รวม   5,000 5,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  
ทุกระดับชั้น จ านวน 599 คน 

 
สังเกต / ประเมิน 

 
แบบสังเกต / 
 แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความร้้  และทักษะกระบวนการ
ทางศิลปะ 
- นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
วิชาศิลปะ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความร้้  และทักษะกระบวนการทาศิลปะ ปฎิบัติอย่างมีความสุข 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาศิลปะ  ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
 
 
                  
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   

 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายวิษณุ  ไชยณรงค์)                                                                              

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ศิลปะ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน              กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง    □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่....1,3,4,6............... 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ         
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....1,2,5,6............. 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....1,4..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                     
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…1,4…………. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .......1............  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......2,3.......................         
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

หลักส้ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้คร้จัดการเรียนร้้โดยยึด ผ้้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร้้ด้วยตนเอง เพ่ือให้  ผ้้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความร้้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 
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โดยกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งให้
ผ้้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบ้รณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผ้้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปล้กฝังและสร้าง  จิต       ส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอย้่ร่วมกับผ้้อ่ืนอย่างมีความสุข โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้  จัดกิจกรรม
ดังกล่าวตรงตามหลักส้ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมล้กเสือและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน กิ จกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกิจกรรมแนะแนว เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล ตลอดจนได้จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความร้้ ความช านาญทั้งทางวิชาการ วิชาชีพมากขึ้น 
     2.  เพ่ือให้นักเรียนค้นพบ ความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสาสมารถพิเศษเฉพาะตัว เห็นท่องทางงาน
อาชีพ 
     3.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าองค์ความร้้ต่างๆ น าความร้้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอและ
ประกอบอาชีพ 
    4. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
    5. เพ่ือให้ผ้้เรียนมีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
3.เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
                 - ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น   

       - ผ้้เรียนร้อยละ 90 น าความร้้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
               - ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้าง 
ศีลธรรม จริยธรรม 

       - ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
- นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

                - นักเรียนเกิดความร้้ ความช านาญ ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งข้ึน                                                                          
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผ้้รับผิดชอบ 

1.วางแผนด าเนินการ (P) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

 
1 ต.ค.64 

 

 
นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 

2.ด าเนินการตามแผน (D) 
2.1 กิจกรรมล้กเสือและสาธารณประโยชน์ 
2.1.1 พิธีทบทวนค าปฏิญาณและเดินสวนสนามวันคล้ายวัน
สถาปนาล้กเสือแห่งชาติ 
2.1.2 พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี 
2.1.3 การเข้าค่ายพักแรมล้กเสือ-เนตรนารี 

 
 

1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
 
 

 
 

นายธนเดช ศรีจันทร์ 

2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2.1 การสมัครแข่งขันเข้ารับการฝึก นศท. และการลงทะเบียน 
2.2.2 การเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ณ รร.ตะกั่วป่าเสนานุก้ล 
2.2.3 การฝึกภาคสนามท่ี นพค.จ.สุราษฎ์ธานี 

 
1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
 

ว่าที่รต.หญิงจันทิมา  
นาครินทร์ 
 

2.3 กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร้้ 
2.3.1 กิจกรรมเปตอง 
2.3.2 กิจกรรมกรีฑา 
2.3.3 กิจกรรมดนตรีสากล 
2.3.4 กิจกรรมการตัดผมชาย-หญิง 
2.3.5 กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว  
2.3.6 กิจกรรมตะกร้อ 
2.3.7 กิจกรรมงานศิลป์ 
2.3.8 กิจกรรมวอลเลย์บอล 
2.3.9 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ 
2.3.10 กิจกรรมคณิตศิลป์กับเส้นด้าย 
2.3.11 กิจกรรมดนตรีไทย 
2.3.12 กิจกรรมกราฟิกดีไซน์ 
2.3.13 กิจกรรมยุวพุทธศาสตร์ 
2.3.14 กิจกรรมเหรียญโปรยทาน 
2.3.15 กิจกรรมการพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไก่สวยงาม 
2.3.16 กิจกรรมทอผ้าซาโอริ 
2.3.17 กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ 
2.3.18 กิจกรรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ 
2.3.19 กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
2.3.20 กิจกรรมเบเกอรี่ 
2.3.21 กิจกรรมแกะสลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวภาชินี มากพันธ์ 
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2.3.22 กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ  
2.3.23 กิจกรรมนักข่าวน้อย (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
2.3.24 กิจกรรมคลีนิกวัยใส 
2.3.25 กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย  
2.3.26 กิจกรรมนักประวัติศาสตร์น้อย 
2.3.27 กิจกรรมSME  
2.3.28 กิจกรรมEnglish ติดจอ 
2.3.29 กิจกรรมWorld of Technology 
2.3.30 กิจกรรมนักข่าวน้อย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
2.3.31 กิจกรรมไม้ประดับบอนไซ 
2.3.32 กิจกรรมDIY 
2.3.33 กิจกรรมA-MATH 
2.3.34 กิจกรรมงานศิลป์ 
2.3.35 กิจกรรมการจัดสวนหย่อม 
2.4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
2.4.1 กิจกรรมจัดท า/ปรับปรุงสนาม 
2.4.2 ท าป้ายหลังแท่นรับ 
2.4.3 เหรียญรางวัล 
2.4.4 สวัสดิการนักกีฬา/สนับสนุนคณะสี 

 
 

1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
 

 
 
นายมงคล สิทธิสาริกรรม 

2.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.5.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้
ภาษาไทย 
2.5.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้
คณิตศาสตร์ 
2.5.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.5.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.5.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
2.5.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้ศิลปะ 
2.5.7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้การ
งานอาชีพ 
2.5.8 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนร้้
ภาษาต่างประเทศ 
2.5.9 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
2.5.10 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มงานเรียนรวม 
2.5.11 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววริณทิรา  โกลาตี 
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ผ้้เรียน 
       - กิจกรรมแข่งขันทักษะล้กเสือส ารอง 
       - กิจกรรมแข่งขัน YC เพ่ือนที่ปรึกษา 
       - กิจกรรมแข่งขันบรรณารักษ์น้อย 
       - กิจกรรมแข่งขันสมุดเล่มเล็ก 
2.6 กิจกรรมแนะแนว 
2.6.1 พัฒนาสื่อการให้ค าปรึกษา (ค่าย YC) 
       - อุปกรณ์ในการจัดค่าย 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร 
2.6.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
      - อุปกรณ์ในการจัดงานปัจฉิมนิเทศ 
2.6.3 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
      - แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ 
      - ของที่ระลึก 

 
 
 

1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 
 

 
 
 

นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 

3.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ(C) 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้างานฝ่ายที่รับผิดชอบ 

30 ก.ย.65 
 

นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 

4.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน 
โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่ประชุมโรงเรียน 

 
1 ต.ค.64– 30 ก.ย.65 

 

 
นางทิวานันท์ ศรีจันทร์ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมล้กเสือและสาธารณประโยชน์   50,000 50,000 
2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  10,000  10,000 

3 กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลาร้้ 

  5,000 5,000 

4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน   25,000 25,000 
5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ/
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8 กลุ่มสาระ และ 
กิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 

  50,000 50,000 

6 กิจกรรมแนะแนว   2,500 2,500 
รวม  10,000 122,000 143,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
       - ผ้้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
35 จังหวัดพังงามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ิมข้ึน   
       - ผ้้เรียนร้อยละ 90 น าความร้้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
       - ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมใน
การด าเนินชีวิต และเสริมสร้าง ศีลธรรม จริยธรรม 
- ผ้้เรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะในการเรียนร้้ สามรถเรียนร้้ได้ตามความถนัด 
- นักเรียนมีคุณธรรมและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได้ 
- นักเรียนเกิดความร้้ ความช านาญ ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและ
วิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

 
แบบสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.  นักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความร้้ ความช านาญทั้งทางวิชาการ วิชาชีพมากขึ้น 
 2. นักเรียนค้นพบ ความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสาสมารถพิเศษเฉพาะตัว เห็นท่องทางงาน    
 อาชีพ 

 3.  นักเรียนเห็นคุณค่าองค์ความร้้ต่างๆ น าความร้้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและ   
ประกอบอาชีพ 

   4. นักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมในการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
   5. นักเรียนมีจิตส านึก ท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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      ลงชื่อ................................................. 
(นางทิวานันท์  ศรีจันทร์)                                                                              

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนปฐมวัย 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...๓,๔,๕................ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...๑,๕,๖............... 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....๑,๓,๔..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..๕.............. 
                    5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…๑,๓,๔…………. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ....๔...............  
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......๑,๕,๖....................... 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บนพ้ืนฐาน
การอบรมเลี้ยงด้และการส่งเสริมกระบวนการเรียนร้้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก แต่ละคนตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจ  ของทุกคน เพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปส้่ความเป็นมนุษย์ที่สมบ้รณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และ สังคม  

การจัดการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาได้จัดท า
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน าไปพัฒนา ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ มีแหล่งเรียนร้้ทีหลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ของนักเรียน โดย
ก าหนดหลักการ ขอบข่าย กลไก ที่จะก ากับ ด้แล ส่งเสริม อย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการเลี้ยงด้และส่งเสริมการเรียนร้้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน ผ้้ปกครอง  และชุมชน  
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีหลักส้ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  และน าไปส้่การปฏิบัติจริงได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนร้้และสื่อการเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ผ้้ปกครอง  และชุมชน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าผลงานผลงานตนเอง  มาเผยแพร่ต่อชุมชน 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

๓.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน ๒๗ คน  
    เชิงคุณภำพ 

๓.๒ นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักส้ตรการศึกปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ของระดับอนุบาล ๑ – ๒ 
๑.๒พัฒนาปรับปรุงหลักส้ตรการศึกปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ของระดับอนุบาล ๑ - ๓ 

๑ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค. ๖๔ นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข  
 

2 กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียน
กำรสอนปฐมวัย 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๒.๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

๑ พ.ย.๖๔ - ๒๐ก.พ. 
๖๕ 

นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข  
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 ๒.๑.๑ วาดภาพก าแพงอาคารอนุบาล  และ
ทาสีภายในห้องเรียนอนุบาล 
๒.๑.๒ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวน
ครัวบริเวณรอบๆอาคารอนุบาล 
๒.๑.๓ จัดท าป้ายชื่อต่างๆภายในอาคาร
อนุบาล 
๒.๑.๔ จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ี   ปรับปรุงอาคาร
อนุบาล 

  

๓ กิจกรรมOpen House 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๓.๑ บอร์ดโชว์ผลงานนักเรียน 
๓.๒ จ าหน่ายผลิตพันธุ์จากแหล่งเรียนร้้ 

  

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรปรับปรุงหลักส้ตร
การศึกษาปฐมวัย 

  
 

2,600 2,600 

2 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนร้้และสื่อการเรียน
การสอนปฐมวัย 

  
22,875 22,875 

3 กิจกรรมOpen House 
 

  
4,528 4,528 

 รวม   30,003 30,003 
 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสามารถท าให้ 
- นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครบทั้ง ๔ 
ด้าน  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ -จิตใจ  
ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๑. นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง  ๔  ด้าน  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์   จิตใจ  ด้านสังคม                      
               ด้านสติปัญญา 

๒. นักเรียนมีแหล่งเรียนร้้และสื่อการเรียนร้้ที่หลากหลายเอื้อต่อเรียนร้้  
๓. ผ้้ปกครองและชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 

 ๔. นักเรียนมีการสามารถแสดงออกถึงการเป็นผ้้น า 
 
 
           
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวเสาวนีย์  บุญสุข)                                                                              

หัวหน้าการจัดการเรียนร้้ปฐมวัย 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                  พำน้องเที่ยวหน่อย 

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่       □ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวเกวลี   กี่ทอง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่........3,5........... 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
         5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
             ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....2,3,4............. 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่......2,3............    
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
              มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..3,5,6..... 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…1,2,5……. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ......2,4.............  
          2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.....1,3,6.................... 
        กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – 1 มีนาคม 256๕ 
1.  หลักกำรและเหตุผล  
     การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง จาก 
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความร้้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความร้้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนร้้และบ้รณาการความร้้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้ 
จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความร้้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
การศึกษาแหล่งเรียนร้้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่ง ซึ่งจะช่วย 
ให้ผ้้เรียนได้มีโอกาสเรียนร้้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความร้้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นการ 
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนร้้ให้แก่ผ้้เรียนอย่างสมบ้รณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพาผ้้เรียนไปทัศนศึกษาถือ 
ว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผ้้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนร้้และสามารถพัฒนาผ้้เรียนในด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหม้่คณะ เพ่ิมพ้นและส่งเสริมสมรรถภาพของ 
ผ้้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1  เพื่อให้ผ้้เรียนได้เรียนร้้จากประสบการณ์ตรง 
          2  เพื่อให้นักเรียนร้้จักการน าความร้้จากแหล่งเรียนร้้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา 

    ในชีวิตประจ าวัน 
          3  เพื่อให้ผ้้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 
3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
 -  คณะผ้้บริหาร คร้ เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐  คน 
    เชิงคุณภำพ 

-  นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความร้้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนร้้และเพ่ือให้ 
นักเรียนร้้จักการน าความร้้จากแหล่งเรียนร้้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน 
ชีวิตประจ าวันและเป็นผ้้ที่มีจิตส านึกท่ีดี 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุมชี้แจงคร้/สร้างความเข้าใจในการ 

ด าเนินงาน 
-ก าหนดแนวทาง/กิจกรรมร่วมกัน 
-ก าหนดผ้้รับผิดชอบ/มอบหมายงาน 
-สนับสนุนสื่อ/งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
 

กรกฎาคม 
2564 

นางสาวเกวลี  กี่ทอง 
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2 กิจกรรม 
-ศึกษาแหล่งเรียนร้้นอกสถานที่ 

ธันวาคม 
2564 

นางสาวเกวลี  กี่ทอง 

 -นิเทศก ากับติดตามประเมินผล 
-รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

มี.ค.-เม.ย. 
2565 

นางสาวเกวลี  กี่ทอง 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วัดนิกาวนาราย   

(วัดปากเหล) 
1.1 ค่าอาหาร

กลางวัน 
1.2 ค่าน้ ามันไป-กลับ 
1.3 ค่าใส่ชองถวาย

ปัจจัย 
1.4 ค่าสังฆทาน 
1.5 อาหารถวายพระ 
1.6 อุปกรณ์ท าความ

สะอาด 

 
 

 

 
 

๓,๒๐๐ 
2,000 

2,000 

2,000 
500 
๓๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 
 

๓,๒๐๐ 
2,000 

2,000 

2,000 
500 
๓๐๐ 

 
 

 

 
 

๓,๒๐๐ 
2,000 

2,000 

2,000 
500 
๓๐๐ 

2 สวนพระนารายณ์ - - - - - - 
รวมทั งสิ น ๑๐,๐๐๐ 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
. -เด็กปฐมวัยมีโอกาสได้ออกไป
ศึกษานอกสถานที่ ระดับดี 
ขึ้นไป 
-เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนร้้จาก
ประสบการณ์ตรงระดับดี 
ขึ้นไป 
-เด็กปฐมวัยร้้จักการสังเกตและ
สอบถามระดับดีขึ้นไป 
-เด็กปฐมวัยมีจิตส านึกท่ีดีระดับดี
ขึ้นไป 

การสังเกต 
 

การสังเกต 

 

การสังเกต/การ สอบถาม 

การสังเกต/ ผลงานนักเรียน 

แบบบันทึกการสังเกต 
พฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกการสังเกต พฤติกรรม/
แบบสอบถาม/แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม/ผลงานนักเรียน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ 
            2.นักเรียนเกิดการเรียนร้้จากประสบการณ์ตรง 
            3.นักเรียนร้้จักการสังเกตและสอบถาม 
            4. นักเรียนได้ร้้จักสถานที่ส าคัญในชุมชน 
            5.นักเรียนเป็นผ้้ที่มีจิตส านึกท่ีดี ได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง ได้ร้้จัก
สังเกต และสอบถาม 
 
 
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวเกวลี  กี่ทอง)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                หนูท ำได้ 

ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่      □  โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...๓,๔,๕................ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...๑,๕,๖............... 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....๑,๓,๔..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..๕.............. 
                    5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…๑,๓,๔…………. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ....๔...............  
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......๑,๕,๖....................... 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี บนพ้ืนฐาน
การอบรมเลี้ยงด้และการส่งเสริมกระบวนการเรียนร้้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  แต่ละคนตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจ  ของทุกคน เพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปส้่ความเป็นมนุษย์ที่สมบ้รณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และ สังคม  

การจัดการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาได้จัดท า
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน าไปพัฒนา ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ มีแหล่งเรียนร้้ทีหลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ของนักเรียน โดย
ก าหนดหลักการ ขอบข่าย กลไก ที่จะก ากับ ด้แล ส่งเสริม อย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการเลี้ยงด้และส่งเสริมการเรียนร้้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน ผ้้ปกครอง  และชุมชน  
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญและการแก้ปัญหาโดยผ่านการปฏิบัติจริงได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนร้้และสื่อการเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ผ้้ปกครอง  และชุมชน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าผลงานผลงานตนเอง  มาเผยแพร่ต่อชุมชน 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน ๒๗ คน  
    เชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย 

๓.๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีทักษะกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาโดยการปฏิบัติจริง 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมหนูท ำได้ 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ ฝึกนักเรียนปฏิบัติท าเครื่องดื่มแบบ
พ้ืนฐานเช่น นมเย็น โกโก้ ฯลฯ 
๑.๒ฝึกนักเรียนปฏิบัติท าขนมแบบพ้ืนฐาน เช่น 
ขนมโค ขนมเบเกอรี่ ฯลฯ 

๑ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค. ๖๔ นางสาวเสาวณีย์  บุญสุข  
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรหนูท ำได้ 
วัสดุที่ใช้ในการท า
เครื่องดื่มและขนม
ต่างๆเช่นแป้งสาลี
,น้ าตาล ฯลฯ 

  

 ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 รวม   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสามารถท าให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
-ร้อยละของจัดกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัตินักเรียนทีทักษะอาชีพดีขึ้น 

- การสังเกตการปฏิบัติจริง 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกตการปฏิบัติจริง 

- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๑. นักเรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญและการแก้ปัญหาโดยผ่านการปฏิบัติจริง 
          ๒. นักเรียนมีแหล่งเรียนร้้และสื่อการเรียนร้้ที่หลากหลายเอื้อต่อเรียนร้้  

๓. ผ้้ปกครองและชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
 ๔. นักเรียนมีการสามารถแสดงออกถึงการเป็นผ้้น า 
    
                
   
        
 
 
 
     
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวเสาวนีย์  บุญสุข)                                                                              

หัวหน้าการจัดการเรียนร้้ปฐมวัย 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                      บัณฑิตน้อย                           . 

ลักษณะโครงกำร                          โครงกำรใหม่       □ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน        นางสาวฮายาตี  ปีเก                                               . 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่     1        
               1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  6           
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                 ข้อ 1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่     2      
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่      2     
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่         4           . 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่         1 ,2          . 
              1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
               2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ
ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่        ๑,๕           . 
               กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก
ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
               กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำรวันที่  1 ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565                    . 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ  สังคม 
เพ่ือเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มตาม ศักยภาพและ
ศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่
นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 เป็นชั้นส้งสุดในการจัดการศึกษาตาม หลักส้ตรปฐมวัย ได้รับความสนใจจากนักเรียน 
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และผ้้ปกครองของนักเรียนอย่างดียิ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือยกย่องและสร้างความร้้สึกที่ดีแก่
นักเรียนและผ้้ปกครองนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีส้งขึ้นอย่างเต็มก าลังความสามารถต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผ้้ปกครองรับทราบนโยบายและการด าเนินงานของโรงเรียน  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนร้้ และรักการเรียน  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและมีความภาคภ้มิใจในความส าเร็จของตน 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินชั้นอนุบาล 2 ทุกคนเข้ารับวุฒิบัตรที่โรงเรียนจัดขึ้น  

- นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา     
   เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนมีความภ้มิใจในตนเอง รวมทั้งผ้้ปกครองเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ระดับปฐมวัย 
- นักเรียนมีประสบการณ์ตรง และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ  
- ผ้้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการบัณฑิตน้อย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   1.3 จัดท าวุฒิบัตร 
   1.4 ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร 
   1.5 นิเทศและติดตามผล 
   1.6 ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

นางสาวฮายาตี  ปีเก 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โครงการบัณฑิตน้อย 

1.1 ค่าเสื้อบัณฑิต 
1.2 จัดซุ้มดอกไม้ 3 ซุ้ม 
1.3 ค่าหมึกพิมพ์ยี้ห้อ 

(canon) ๑ ชุด 
1.4 กระดาษพิมพ์เกียรติ

บัตรขนาดA 4 ๑ รีม 
1.5 อาหารว่างแขก 

 
 
 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐ 
 

 
4,000 

 
500 

 
 
 

๒,๒๕๐ 

 
4,000 
๓,๐๐๐ 
500 

 
๒๕๐ 

 
๒,๒๕๐ 

 รวม  ๓,๒50 ๖,๗50 10,000 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     ร้อยละของการจัดกิจกรรมท า
ให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนครบ
ทั้ง ๔ ด้าน  ด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์ - จิตใจ  ด้านสังคม  ด้าน
สติปัญญา 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ผ้้ปกครองและคณะคร้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยสนับสนุนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
7.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนร้้  
7.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและภ้มิใจในตนเอง 
 

 
 
        
              
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
       

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวฮายาตี  ปีเก)                                                                              

คร้ผ้้ช่วย 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                   พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

ลักษณะโครงกำร               □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง    □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาววริณทิรา  โกลาตี 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่....4,6............... 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....1,5............. 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
             ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....1,4..............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                      
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
               ประเด็นพิจำรณำที่…1,4…………. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .......1............  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......2,3....................... 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้ด าเนินการจัดท าหลักส้ตรการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักส้ตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยใช้ร้ปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาสามัญควบค้่กับสายอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา 3 ปี ผ้้เรียนจะได้รับวุฒิ 2 วุฒิ
การศึกษา ทั้งหลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โดยจัดให้มีแผนการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ  

หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรมและสาขาช่างยนต์ เป็นหลักส้ตรที่มุ่งเน้นมาตรฐานของ
สาขาวิชาการโรงแรมและช่างยนต์ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตก าลังคนระดับฝีมือ ให้มีความร้้ความเข้าใจ
ในทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักส้ตรการจัดการศึกษาระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรมและ

สาขาช่างยนต์ให้สอดคล้องกับหลักส้ตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักส้ตรทวิศึกษาของ                
กรมอาชีวศึกษา และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผ้้เรียน 
3.เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 

- โรงเรียนมีหลักส้ตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม และสาขา
ช่างยนต์ ที่ถ้กต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผ้้เรียนและ
ท้องถิ่น ครบทุกรายวิชาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ทวิศึกษา) และกรมอาชีวศึกษา ร้อยละ 100  
เชิงคุณภำพ 

- โรงเรียนจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการของผ้้เรียน ชุมชน และผ้้ปกครองเป็นแบบ
มาตรฐาน 

- โรงเรียนมีหลักส้ตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม และสาขา
ช่างยนต์ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผ้้เรียนและท้องถิ่น 

- คร้ได้วิเคราะห์ผ้้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักส้ตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามความต้องการของท้องถิ่นมีความสมบ้รณ์แบบและเป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักส้ตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม 
และสาขาช่างยนต์ ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผ้้เรียนอย่างหลากหลาย 
- โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผ้้เรียนและ

ท้องถิ่น  
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ปวช. 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

1 ต.ค.64 
 

 
หัวหน้าหลักส้ตรปวช.
และคณะกรรมการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมพัฒนาหลักส้ตรปวช. 
- พัฒนาหลักส้ตรกลุ่มสาระปวช.การโรงแรม 
- พัฒนาหลักส้ตรกลุ่มสาระปวช.ช่างยนต์ 
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
1 ต.ค.64 

1 ต.ค.64–30 ก.ย. 64 
1 ต.ค.64–31 ส.ค. 65 
1 ต.ค.64 -30 ก.ย. 65 
1 ต.ค.64 -30 ก.ย. 65 
        30 ก.ย.65 

30 ก.ย.65 

 
 
 

หัวหน้าหลักส้ตรปวช.
และคณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 

 
30 ก.ย.65 

 
หัวหน้าหลักส้ตรปวช.
และคณะกรรมการ 
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4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
30 ก.ย.65 

 
30 ก.ย.65  

 
หัวหน้าหลักส้ตรปวช.
และคณะกรรมการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมพัฒนาหลักส้ตรปวช. - - - - 

2  พัฒนาหลักส้ตร ปวช.การโรงแรม 
2.1 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนร้้ ปวช.สาขาการ
โรงแรม 
2.2 ปรับภ้มิทัศน์ 
2.3 นิเทศ-ติดตามนักเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- - 20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 

3 พัฒนาหลักส้ตร ปวช.ช่างยนต์ 
- จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดซื้อสื่อส าเร็จร้ป 
- จัดซื้อสื่อครุภัณฑ์ 
- จัดท าทะเบียนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือ 
- ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   
 

20,000 

 
 

20,000 

3 รายงานผลการด าเนินงาน  - - - - 

4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 

 รวม - - 40,000 40,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- โรงเรียนมีหลักส้ตรการจัดการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่
ถ้กต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผ้้ เรียนและท้องถิ่น ครบทุกรายวิชาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทวิศึกษา) และกรม
อาชีวศึกษา ร้อยละ 100  

 
ส ารวจ 

 
 

 
แบบส ารวจ 

 
 

เชิงคุณภำพ 
- โรงเรียนจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม

ความต้ องการของผ้้ เ รี ยน  ชุ มชน  และ
ผ้้ปกครองเป็นแบบมาตรฐาน 

- โรงเรียนมีหลักส้ตรการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของผ้้เรียนและท้องถิ่น 

-  คร้ได้วิเคราะห์ผ้้เรียนรายบุคคลมา
พัฒนาหลักส้ตรการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นมีความสมบ้รณ์แบบและ
เป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักส้ตรการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผ้้เรียนอย่างหลากหลาย 

- โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผ้้เรียนและท้องถิ่น  

 
แบบสอบถาม 

 
 

ประเมิน 
 
 

 
ประเมิน 

 
 
 
 

ประเมิน 
 
 

 
ส ารวจ 

 
ประเมิน 

 
แบบสอบถามความต้องการของ

ผ้้เรียน 
 

แบบประเมินงาน 
 

 
 

แบบประเมินงาน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.โรงเรียนมีหลักส้ตรการจัดการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.นักเรียนมีความร้้ ความสามารถตามหลักส้ตรการจัดการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3.นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอย้่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาววริณทิรา  โกลาตี)                                                                              

หัวหน้าหลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน        พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม RPK 35  Phanga nga Resort 
ลักษณะโครงกำร      √   โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง         โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาวนุชนาฏ  แสงสิทธิ ์
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี   ข้อที่.......4,5,6............ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่......1-4............    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
         มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1-6............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 
                  4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
  สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ......2,5.............  
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
             และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
             ตามศักยภาพ 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
              การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียน    ข้อที ่........1,3,6...................... 
         กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักส้ตรเชิงสมรรถนะผ้้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรสัมมาชีพใน       
                          ศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล สามารถเรียนร้้ได้   
                          อย่างมีความสุข 
        กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายการพัฒนาผ้้เรียน 
        กลยุทธ์ที่ 6  ปรับบริบทสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้อย่างมีความสุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือที่จะช่วยให้นักเรียนมีความร้้ความสามารถด้านวิชาชีพก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการ 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่จริงที่สอดคลองกับวิชาชีพ

ของตนเอง   
1.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนร้้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง  
1.4 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนร้้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 

2.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัด
พังงา ระดับชั้นปวช.1 – 3 จ านวน 72 คนมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    เชิงคุณภำพ 

- มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติได้ 
          - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   - มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  - มีความประหยัด ร้้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 
  - มีความภ้มิใจเห็นคุณค่าภ้มิปัญญาท้องถิ่นไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
          - มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 
3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผนด าเนินงาน (Planning) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 
1 ต.ค 64 

18 ต.ค 64 
31 ต.ค 64 

 
นุชนาฏ                       

และคณะกรรมการ ปวช. 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
2.2.1 กิจกรรมตกแต่งปรับปรุงห้องพัก 
2.2.2 ปรับภ้มิทัศน์โดยรอบอาคารโรงแรม 
2.2.3 ปรับระบบสาธารณ้ปโภคอาคารโรงแรม 
2.2.4 จัดท าเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โรงแรม 
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
18 ต.ค 64 
1 พ.ย.64 –30 ก.ย 65 
1 พ.ย.64 –31 ธ.ค 64 
10 พ.ย.64 –30 มี.ค 
65 
1 พ.ย.64 –30 ก.ย 65 
1 พ.ย.64 –30 ก.ย 65 

 ก.ย 65 

 
นุชนาฏ 
นุชนาฏ 
ธัญพิชชา และ
คณะกรรมการ ปวช 
อังศุมาลิน และ
คณะกรรมการ ปวช 
นุชนาฏ และ
คณะกรรมการ ปวช 

3 ขั้นตรวจสอบ และประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินงาน  
3.3 สรุปรายงานผล 
 

 
ก.ย 65 
ก.ย 65 
ก.ย 65 

 
นุชนาฏ                         

และคณะกรรมการ 
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4 ขั้นปรับปรุง และพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุง        
การปฏิบัติงาน  
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
พ.ย.65 

 
พ.ย.65 - ม.ค.66 

 
นุชนาฏ                         

และคณะกรรมการ 

 
4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ที ่         กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมตกแต่งปรับปรุงห้องพัก - - 20,000 20,000 
2 ปรับภ้มิทัศน์โดยรอบอาคารโรงแรม - - 10,000 10,000 
3 ปรับระบบสาธารณ้ปโภคอาคาร

โรงแรม 
- - 20,000 20,000 

4 จัดท าเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โรงแรม   2,000 2,000 
 รวม - - 52,000 52,000 

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนปวช.ชั้นปีที่1-3 มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติได้ 
2. นักเรยีนปวช.ชั้นปีที่1-3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนปวช.ชั้นปีที่1-3 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. นักเรียนปวช.ชั้นปีที่1-3 มีความประหยัด ร้้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 
5. นักเรียนปวช.ชั้นปีที่1-3 มีความภ้มิใจเห็นคุณค่าภ้มิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
6. ผ้้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของ
โรงเรียน 

 
ประเมิน 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
ความพึงพอใจ 

 
แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภำพ 
1.นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติได ้
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

   3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัด ร้้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 

 
ประเมิน 

 
สังเกต 
สังเกต 

 
สังเกต 

 

 
แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
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 5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความภ้มิใจเห็นคุณค่าภ้มิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 6. ผ้้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการของโรงเรียน 
 

สังเกต 
 
 

ความพึงพอใจ 
 

แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายและชัดเจน 
2. นักเรียนทุกคนมีโอกาสไปศึกษาด้งานด้านวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพของตนเอง   
3 .นักเรียนเกิดการเรียนร้้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง  
4. โรงเรียนสามารถสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนร้้แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียน 

 
 
 
      
         
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
  

 
 
 
 
 

 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวนุชนาฎ  แสงสิทธิ์)                                                                              

คร้ผ้้ช่วย 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวเสาวรส  เสียงด,ี  นางสาวจิรังรัก ทองดี ,  

    นางสาวศิรินภา เดชเจริญ   นางสาวสุธิดา  หน้ชว่ย 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่....3,๕.... 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้        
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
               ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...3,4,6.... 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..........1.......    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด                      
          มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่.......3...... 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…1,4…. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                  
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน                   
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........2,4..........       
        2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
             และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
             ตามศักยภาพ 
        4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
             ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่...........2,3,6................. 
        กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรฐานหลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การพัฒนาผ้้เรียนให้ได้รับความร้้คร้ต้อง
มีการวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อม้ลในการวางแผนการเรียนร้้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน เพื่อให้
ผ้้เรียนมีความร้้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะ และเจตคติ ที่ดี  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542 มาตรา24 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการเรียนร้้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผ้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผ้้เรียนเกิดการเรียนร้้และมีความรอบร้้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนร้้ ทั้งนี้ ผ้้สอนและผ้้เรียนอาจเรียนร้้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ” 
 ดังนั้นจึงควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน แหล่งเรียนร้้ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนร้้ต่างๆใน
โรงเรียนนั้นให้สะอาด สวยงาม น่าด้ น่าอย้่ น่าเรียนและปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียน ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนร้้จักศึกษาหาความร้้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบ ารุงรักษาห้องเรียน แหล่งเรียนร้้ 
การด าเนินการดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งห้องเรียนจ านวนมาก โดยอาศัยความร่วมมือจากคร้  
นักเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อด าเนินการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนสนับสนุนให้ 
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนร้้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้ผ้้เรียนมีแหล่งเรียนร้้ภายในและภายนอกโรงเรียนเกิดส่งเสริมการเรียนร้้ตาม
อัธยาศัยอย่างมีความสุข 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อม้ลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ให้นักเรียน     
    ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความร้้ตามหลักส้ตรและสร้างสรรค์ผลงาน 

2.3 เพ่ือให้ผ้้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๔ เพ่ือปล้กฝังนิสัยผ้้เรียนในการรักการอ่าน การค้นคว้า 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 3.1.นักเรียน คร้ และบุคลากรร้้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนร้้ด้วยตนเอง 
     3.2.นักเรียน คร้ และบุคลากรมีทักษะในการเรียนร้้ด้วยตนเอง     
เชิงคุณภำพ 

   - นักเรียน คร้ และบุคลากรแหล่งเรียนร้้ภายในและภายนอกโรงเรียนเกิดส่งเสริมการเรียนร้้ตามอัทธยาศัย
อย่างมีความสุข สามารถศึกษาค้นคว้าข้อม้ลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความร้้ตามหลักส้ตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.1 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  (หอ้งสมุด 3 ดี วางทุกงาน อ่านทุกคน) 
1.ขั นเตรียมกำร 
1 กิจกรรมประชุมการวางแผนการจัดท า

โครงการประชุมคณะคร้ห้องสมุด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.1จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
 1.2วางแผนและพัฒนางานด้าน
ห้องสมุด 

       
  1 ตุลาคม 2564  
- 

30 พฤศจิกายน
2564 

 1.นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 
  2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 
 

2 กิจกรรมการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1จัดซื้ออุปกรณ์และหาสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ของห้องสมุด (วางทุกงาน อ่านทุกคน) 
2.2 เตรียมเอกสารต่างๆ เช่น วารสาร 
หนังสือ ตัวอย่างหนังสือที่นักเรียนต้อง
อ่าน  
2.3 พ้ดคุยกับคร้ประจ าชั้น วางแผน 
ก าหนดกิจกรรม  
2.4 ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ท าตาม
โครงการ 

 
 

1 ธันวาคม 2564 – 
31 กรกฏาคม 

2565 
 
 

1.นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 
2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 
 

3 
 

กิจกรรมการประเมินการด าเนินงาน 
 

1 สิงหาคม 2565- 
31สิงหาคม 2565 

1.นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 
2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 

4 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ครั้งต่อไป 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4.1วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
4.2ด าเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดท า
กิจกรรมทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
 

1 กันยายน 2565-  
30 กันยายน 2565 

1.นางสาวศริินภา เดชเจริญ 
2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 
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5 กิจกรรมติดตาม /ประเมินผล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ติดตามการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 กรกฎาคม 2565 
– 

30 สิงหาคม 2565 

1.นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 
2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 
 

6 รายงานผลตามโครงการ 30 กันยายน 2565 1.นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 
2.นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 

1.2 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (พัฒนาการจัดท าสื่อและพัฒนาบรรยากาศชั้นเรียน) 
1.ขั นเตรียมกำร 
1 เสนอและขออนุมัติโครงการ 1 ต.ค 64   นางสาวเสาวรส เสียงดี, 

นางสาวภาวดี เจริญวงค์ 
2 วางแผนและร่วมมือกับคณะคร้และ

นักเรียน 
1 ต.ค 64  31 ธค.

64 
นางสาวเสาวรส เสียงดี นางสาว
ภาวดี เจริญวงค์และคณะ
คร้ผ้้สอนคร้ประจ าชั้น 

3 ด าเนินการจัดบรรยากาศชั้นเรียนตาม
แผนในโครงการที่วางไว้ 

1 มค.65-31 
กรกฎาคม 2565 

นักเรียนและคร้ประจ าชั้นทุกชั้น
เรียน ผ้้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 

4 ติดตามนิเทศประเมินผล 1 ส.ค.65 -31 ก.ย 
65 

รองผ้้บริหารงานวิชาการ  หัวหน้า
งานวิชาการ หัวหน้างานบริหาร
ทั่ ว ไปและคร้ เสาวรส  เสียงดี  
คณะท างานวิชาการ 

5 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ 31 ก.ย 65 นางสาวเสาวรส เสียงดี, 

1.3 โครงกำรแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ(พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรยีนการสอน) 
1. ขั นเตรียมกำร   
 ส ารวจสภาพทั่วไปของห้องโสตโดยรวม 

    1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการด าเนินงานห้องสมุด 
   1.2  เขียนโครงการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 
   1.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงิน
งบประมาณต่อคณะกรรมการ 

1 พ.ย 64 
-ก.ย 65 

 

นางสาวจิรังรัก  ทองดี 
คณะท างานวิชาการ 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
 จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ซ่อมบ ารุงรักษา  

เครื่องใช้ส านักงาน 
1 พ.ย 64 
-ก.ย 65 

นางสาวจิรังรัก  ทองดี 
คณะท างานวิชาการ 

3.   รายงานสรุปผล 
 ติดตามการด าเนินงาน  แบบสอบถาม,  

สัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขน าผลการ 
30 กันยายน 2565 นางสาวจิรังรัก  ทองดี 

คณะท างานวิชาการ 
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4. โครงกำรแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ (ปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์) 
1. ขั นเตรียมกำร   
 ส ารวจสภาพทั่วไปของห้องโสตโดยรวม 

    1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการด าเนินงานห้องสมุด 
   1.2  เขียนโครงการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด 
   1.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงิน
งบประมาณต่อคณะกรรมการ 

1พ.ย 64-ก.ย 65 
 

นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 
คณะท างาน 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
 จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ซ่อมบ ารุงรักษา  

เครื่องใช้ส านักงาน 
1พ.ย 64-ก.ย 65 

 
นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 

3.   รายงานสรุปผล 
 ติดตามการด าเนินงาน  แบบสอบถาม,  

สัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขน าผลการ
ติดตามปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

1พ.ย 64-ก.ย 65 
 

นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   20,000   บำท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   5,000 5,000 
2 พัฒนาการจัดท าสื่อและ

พัฒนาบรรยากาศชั้นเรียน 
  5,000 5,000 

3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  5,000 5,000 

4 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

  5,000 5,000 

 รวม   20,000 20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  
6. กำรประเมินผล  
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน คร้และบุคลากรโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 35  ได้รับ
ความร้้และน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน คร้ และ
บุคลากร  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. คร้ และนักเรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมากขึ้นมีหนังสือวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ 
โสตทัศนวัสดุ  เทคโนโลยี  ในการให้บริการเพียงพอ ห้องสมุดได้ระดับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
2. เป็นแหล่งเรียนร้้ให้หมวดวิชาต่างๆ บ้รณาการในการเรียนการสอนและให้ความร้้แก่นักเรียนและ 
ผ้้ที่สนใจ 
3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
               
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวเสาวรส  เสียงดี)                                                                              

คร ้
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



169 
 

 
โครงกำร               ส่งเสริมและพัฒนำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

ลักษณะโครงกำร     □ โครงกำรใหม่       โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำวมะลิ  ยุบลพริ ง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่..๑...๓.....๔.....๕.... 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         สนองมำตรฐำนกำรศกึษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..๒..๔..๕..๖.... 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.๑...๒....๓....๔......    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..๑...๓...๕.... 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…๑…๒…๓…๔…๕. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
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สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ..๑..๒...๕...  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.๑..๒...๓...๕...๖.... 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  16 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555- 2559)  ได้อัญเชิญปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติควบค้่ไปกับการพัฒนาแบบบ้รณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศ้นย์กลาง
พัฒนาอย่างจริงจัง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรมและ
ยั่งยืนมุ่งส้่สังคมอย้่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ส้งสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดัง
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวรัชกาลที่9และจากการตรวจราชการของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลายพื้นท่ีพบว่า บางพื้นที่มีปัญหานักเรียนเลือกประกอบอาชีพในโรงงาน ไม่มีการสานต่อ
อาชีพเกษตรกรของพ่อแม่   ขณะเดียวกันอายุของเกษตรเฉลี่ย ของเกษตรกรไทยก็อย้่ที่ ๕๔ ปี  อีกทั้งวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีแทบทุกแห่งก็มีผ้้เรียนน้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจท าเกษตร  ดังนั้นเพ่ือเป็น
การสร้างเกษตรกร ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศต้องเริ่มปล้กฝังใจรักเกษตรตั้งแต่วัยเด็ก 

ในการปล้กฝังให้นักเรียนสนใจในการท าเกษตรต้องเริ่มจากโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนที่ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเป็นแนวทางปฏิบัติอีกทั้งยังมีพ้ืนที่และ
บริบทที่มีความพร้อม ในการที่จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะท าเกษตรแนวใหม่ๆ  และการที่นักเรียนจะได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน  และได้ศึกษากระบวนการ
การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความร้้และมีความสามารถในการเกษตร  

ดังนั้นการที่จะท าให้นักเรียนคนรุ่นใหม่หันมารักและสนใจในอาชีพเกษตรกรนั้นเราต้องเริ่มปล้กฝังตอนวัย
เด็กซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่บริบทที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาชีพ
เกษตรการปล้กผักและการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึง
ได้จัดกิจกรรมอาชีพเกษตรการปล้กผักและการเลี้ยงสัตว์ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนร้้และมีทักษะในการพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเกษตร และร้้จักบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความร้้ มีทักษะ น าความสามารถในกิจกรรมที่ตนเอง
ปฏิบัติและสนใจไปต่อยอดได้ 
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3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

- นักเรียนทุกคน  มีความร้้ความสามารถในงานเกษตรและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง กล้าแสดงออก  
ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 

    เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  น าหลักการความร้้ทางการเกษตรไปปฏิบัติและใช้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลำ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

  1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 

20 ต.ค. 2564 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
 

  2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

25-29 ต.ค. 
2564 

น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 

  3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

30 ต.ค. 2564 คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 

  4 จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  การปล้กพืชผักสวนครัว , การ       
ปล้กผักหมุนเวียน       

1 พ.ย. 2564 –  
30 ส.ค. 2565 

น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
นายศุภกฤต  ค าทา 

  5 กิจกรรมที่ 2   
- การปล้กผักกางมุ้ง , เพาะเห็ด

นางฟ้า 

- การปล้กผักในภาชนะ(ตะกร้า) 
               ,การท าปุ๋ยหมัก 

น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
นายศุภกฤต  ค าทา 

  6 กิจกรรมที่  3  การเลี้ยงสัตว์  
- การเลี้ยงหม้ขี้พร้า,การเลี้ยงไก่ไข่

,การเลี้ยงเป็ดเทศ,การเลี้ยงหม้ 
           การเลี้ยงไก่สวยงาม,การเลี้ยงวัว    

น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
นายศุภกฤต  ค าทา 

  7 กิจกรรมที่  4 การปรับภ้มิทัศน์สวนสมุนไพร    น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
นายศุภกฤต  ค าทา 

  8 กิจกรรมที่  5 ปรับปรุงพัฒนาห้องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือการเรียนร้้    

นางสาวเสาวรส เสียงด ี
นางสาวภาวดี  เจริญวงค์ 
นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล 

9 กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาด้งานเครือข่ายงาน  นางสาวเสาวรส เสียงด ี
นางสาวภาวดี  เจริญวงค ์
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สวนพฤกษศาสตร์ นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล 

 10  กิจกรรมที่ 7 TO BE NUMBER ONE  นายวิษณุ  ไชยณรงค์ 
นางสาวบุณฑริกา สุวรรณฤทธิ์ 

  9 ติดตามและประเมินผล 1-15 ก.ย. 2565 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
 10 สรุปและรายงานโครงการ 16-30 ก.ย. 65 น.ส.มะลิ  ยุบลพริ้ง 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ ๑ การปล้กพืชผักหมุนเวียน - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 
2 กิจกรรมที่ ๒ การเลี้ยงสัตว์ - - 5,๐๐๐  5,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ การปรับสวนสมุนไพร    - - 5,๐๐๐  5,๐๐๐ 
๔ กิจกรรมที่ ๔ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   - - ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ 
๕ กิจกรรมที่ ๕ TO BE NUMBER ONE - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวม - - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ความร้้ในการปล้กพืชผัก
หมุนเวียนและการปล้กผักกางมุ้ง
และงานอาชีพ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ความร้้และทักษะการปฏิบัติงาน
อาชีพ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ความร้้จากการบ้รณาการจัดการ
เรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนร้้ 
 

 
-  ตรวจสอบผลผลิต 
-  การปฏิบัติงาน 
-  ประเมินความร้้ 
-  ประเมินสถิติและยอดการออม 
 

 
- บันทึกรายงานการด าเนินงาน 
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบความร้้ 
- บัญชีรับ-จ่าย 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนได้เรียนร้้และมีทักษะในการพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๒ นักเรียนมีทักษะอาชีพเกษตร และร้้จักบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน 
๗.๓ นักเรียนร้้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความร้้ มีทักษะ น าความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ
ไปต่อยอดได้ 

 
 
 
           
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง)                                                                              

หัวหน้างานโครงการพระราชด าริ 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/ งำน        พัฒนำระบบประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง  □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน         นางสาวสุธิดา  หนช้่วย 
สนองกลยุทธ์ศำสตร์ชำติ 20  ปี  ข้อที่     1 ,  4 ,  6                     
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
             มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
             ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่    1 – 6                   
                  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
                  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                  6) มีความร้้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่    1 – 4                   
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 
                  4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
             มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำที่1-5                   
                  1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่      1 ,  3 ,  5                     
                  1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
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                3. การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ
ผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                5. การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง        
การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่  2  ,  4  ,  5  ,  7                          
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑         
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส       
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
1.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประกัน 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 
1.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนร้้ร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาภายในในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส้งสุด 
2.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จ านวน 80 คน มีความร้้                  
ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
 
เชิงคุณภำพ 
 บุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีความร้้ ความเข้าใจ ตระหนักในระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทะเบียน 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

1 ต.ค.64 
 

 
นางสาวสุธิดา หน้ช่วย
และคณะกรรมการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Doing) 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  
   2.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
1 ต.ค.64–31 ส.ค. 65 
1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 
1 ต.ค.64–30 ก.ย. 65 

30 ก.ย.65 

 
นางสาวสุธิดา หน้ช่วย
และคณะกรรมการ 
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2.3 รายงานผลการด าเนินงาน  
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 
3.3 สรุปรายงานผล 

 
30 ก.ย.65 

นางสาวสุธิดา หน้ช่วย
และคณะกรรมการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2 ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุง 

30 ก.ย.65 
30 ก.ย.65 

นางสาวสุธิดา หน้ช่วย
และคณะกรรมการ 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

รวม - - 1,000 1,000 - 1,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. คร้และบุคลากรทุกคนมีความร้้ ความ
เข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

เชิงคุณภำพ 
1.คร้และบุคลากรทางการศึกษามีความร้้ 
ความเข้าใจ ตระหนักในงานประกันคุณภาพฯ 
2. สถานศึกษาได้รับรองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
รับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินจากหน่วยงานต้น

สังกัด 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 คร้และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความร้้ ความเข้าใจ ตระหนักในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย)                                                                              

หัวหน้างานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำเรียนรวม 

ลักษณะโครงกำร            □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๑, ๓, ๕ 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร          
  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4,5,6 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4   
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
               มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4,5 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 
                  4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4,5 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
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                  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑,2,3,4,๕ 
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                  และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                  ตามศักยภาพ 
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                   คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                   สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                   ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                   การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1,2,3,4,5,6,7, 
        กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                             ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
         กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤศจิกายน 256๔  –  31  มีนาคม 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษา 
ว่าเป็นคนพิการ  ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา  เรื่อง  ก าหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  โดยสาระของ
ประกาศคือ  คนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่ก าหนด  ผ้้ด าเนินการคัด
กรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จึงก าหนดให้มีการอบรมหลักส้ตร 
“ผ้้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามแบบคัดกรองที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว  เพ่ือให้คร้และบุคลากร
ทางการศึกษามีความร้้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด
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ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง   

 ทั้งนี้  งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรวมภายในสถานศึกษา เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเรียนร้้ของนักเรียน
นอกเหนือจากการเรียนร้้ในห้องเรียน  ทั้งนี้  เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถได้ มีโอกาสแสดงออกตามศักยภาพ
ของตนเอง  โดยการด าเนินการ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น  จะให้มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งต้องอาศัยความร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียว ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

          2. เพ่ือให้คร้ออกแบบและจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

3. เพ่ือให้นักเรียนพิเศษเรียนรวมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ตามจินตนาการ     และ
งานฝีมือ 
๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
           2. คร้ร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมออกแบบและจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 

3. นักเรียนพิเศษเรียนรวมร้อยละ  85 ร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ตาม
จินตนาการ และงานฝีมือ 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการจัดการศึกษาได้
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น การจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

๔. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม 
 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน   
 1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) พฤศจิกายน 2564 นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พ.ย.2564-ก.ย.2565 คณะกรรมการ 
    -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน   
    -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม   
 1.2 ด าเนินการตามแผน (D)  นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม 
    -  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน พ.ย.2564 คณะกรรมการ 
    -  ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ ธ.ค.2564-ส.ค.2565  
 1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)   นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
   - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ 

แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ แบบสอบถาม 
ธ.ค.2564-ส.ค.2565 คณะกรรมการ 

 1.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 งานพัฒนาการจัด

การศึกษาเรียนรวม 
  5,000 5,000 5,000 

รวม - - 5,000 5,000 5,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
1.นักเรียนพิเศษเรียนรวมร้อยละ 85 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 2.คร้ร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียน
รวมมีการวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อม้ลในการวางแผนการจัดการเรียนร้้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน 
 

 
ส ารวจ 

 
 

ส ารวจ 
 
 
 
 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 
 
 
 



182 
 

3.คร้ร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียน
รวมออกแบบและจัดการเรียนร้้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
4.คร้ร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียน
รวมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
5.นักเรียนพิเศษเรียนรวมร้อยละ  85 ร่วม
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ 
ตามจินตนาการ และงานฝีมือ 

ประเมิน 
 
 
 

ประเมิน 
 
 
 

ส ารวจ 
 

แบบประเมินพฤติกรรม 
 
 
 

แบบประเมินงาน 
 
 
 

แบบส ารวจ 
 

เชิงคุณภำพ 
    นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักส้ตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนการจัด
การศึกษาได้ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียน
พิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดี
ขึ้น  การจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
ความพึงพอใจ 

 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1. นักเรียนพิเศษเรียนรวม มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักส้ตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
      2. คร้ ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมมีการวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อม้ลในการวางแผนการ
จัดการเรียนร้้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน 
      3. นักเรียนพิเศษเรียนรวม  ร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ตามจินตนาการและงานฝีมือ
     
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางกนกอร  จุ้ยเปี่ยม)                                                                              
หัวหน้างานเรียนรวม 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                วิจัยและพัฒนำสื่อนวัตกรรม            

ลักษณะโครงกำร             □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางฮานานี  หมัดประสิทธิ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 2 3 4 5 6         
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 2 3 4 5 
                     2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
            ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 2 3 4  
                     2. ความภ้มิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3. การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 3 4 5 6 
                    3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย 
                    4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                    5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                    6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นพิจำรณำที่ 1 2 3 4 5 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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                 4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ประเด็นพิจำรณำที่ ข้อที่ 1 2 3  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ และ
ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ                       
และผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตร
และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1 2 6 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                               ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การจัดการศึกษาในปัจจุบันคร้คือผ้้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนร้้และเป็นผ้้ท างานร่วมกับนักเรียนใน การ
แสวงหาและป้อนข้อม้ลที่ถ้กต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนร้้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่คร้น ามาใช้จัดกิจกรรม การ
เรียนร้้  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความร้้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ การเพ่ิมพ้นความร้้ 
ประสบการณ์ให้กับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การผลิตสื่อ นวัตกรรม 
รวมถึงการจัดท างานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผ้้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
    1. บุคลากรคร้ผ้้สอนทุกคนมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    2. บุคลากรคร้ทุกคนมีการจัดท างานวิจัย 
    3. บุคลากรน าสื่อ/งานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน รวมถึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 

- บุคลากรคร้ จ านวน 82 คน มีการพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ้้เรียน 
ครบทุกคน 

          - บุคลากรคร้ จ านวน 82 คน มีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและงานวิจัย  
    เชิงคุณภำพ 

- ร้อยละ80  มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผ้้เรียนให้มี 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม วิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นางฮานานี  หมัด
ประสิทธิ์ และ
คณะกรรมการ 

2 กิจกรรม ผลิตสื่อและนวัตกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นางฮานานี  หมัด
ประสิทธิ์ และ
คณะกรรมการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนร้้ 

- - - - 

2 กิจกรรมผลิตสื่อ
และนวัตกรรม 

- - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-โครงการด า เนินกิจกรรมกับ
บุคลากรคร้โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกคน 
จ านวน 82 คน 

แบบสังเกต/แบบประเมินผล แบบสังเกต/แบบประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ80 มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและวิจัยเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผ้้เรียนให้มี 

แบบสังเกต/แบบประเมินผล เ ล่ ม วิ จั ย / ร าย ง านกา ร ใช้ สื่ อ
นวัตกรรม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     

- บุคลากรคร้ผ้้สอนทุกคนมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- บุคลากรคร้ทุกคนมีการจัดท างานวิจัย 
- บุคลากรน าสื่อ/งานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนร้้ของผ้้เรียน รวมถึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

 
 
                  
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       

      ลงชื่อ................................................. 
(นางฮานานี  หมัดประสิทธิ์)                                                                              

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน           พัสดกุลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร        โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง    โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวกรรณิการ์   สวัสดี  
สนองยุทธศำสตร์ชำติปีที่ ๒๐   ข้อที่..1...4...6.... 
       1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
       4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
       6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
     มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
        ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่....1.....2... 5.. 
              1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
              2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
             5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
        ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่......1....... 
             1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่......3....... 
            3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
และกลุ่มเป้าหมาย 
        มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญประเด็นพิจำรณำที่ 1…4…. 
            1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ..1...2....4... 
       1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
       2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ 
และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
      4.การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......1..... 
     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักส้ตรเชิงสมรรถนะผ้้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรสัมมาชีพในศตวรรษท่ี 21 ที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล สามารถเรียนร้้ได้อย่างมีความสุข 
เป็นการ พัฒนาองค์ความร้้ นวัตกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรฐานหลักส้ตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การพัฒนาผ้้เรียนให้ได้รับความร้้คร้ต้อง
มีการวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อม้ลในการวางแผนการเรียนร้้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน เพ่ือให้
ผ้้เรียนมีความร้้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะ และเจตคติ ที่ดี  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542 มาตรา24 กล่าวว่า “การจัดกระบวนการเรียนร้้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผ้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผ้้เรียนเกิดการเรียนร้้และมีความรอบร้้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนร้้ ทั้งนี้ ผ้้สอนและผ้้เรียนอาจเรียนร้้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ ง
วิทยาการประเภทต่างๆ” 

ดังนั้นจึงควรการพัฒนาผ้้เรียนให้ได้รับความร้้คร้ต้องมีการวิเคราะห์ผ้้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อม้ลใน
การวางแผนการเรียนร้้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผ้้เรียน เพ่ือให้ผ้้เรียนมีความร้้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ทักษะ และเจตคติ ที่ดี โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตามความถนัด
ของผ้้เรียน จัดหนังสือเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนร้้ในทุกสาระวิชาตามเกณฑ์ของหลักส้ตร ส่งเสริมให้มี
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เน้นทักษะการด ารงชีวิต และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาหลักส้ตรกลุ่มสาระการเรียนร้้แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คร้จัดการเรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผ้้เรียน 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนใช้เพียงพอตามความเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ทักษะวิชาการตามเกณฑ์
หลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    เชิงคุณภำพ 

- ผ้้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความร้้ทักษะวิชาการตามเกณฑ์หลักส้ตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมขั้นเตรียมการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริม
พัฒนาหลักส้ตรและการจัดการเรียนร้้ 
1.4 ประชุมส ารวจความต้องการของคร้และ

1 ต.ค.64 – 30 ธ.ค.
64 

นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี 
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นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

2 กิจกรรมขั้นด าเนินการ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ  
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

1 ม.ค.65- 30มี.ค.65 นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี
และคณะท างานวิชาการ 

3 กิจกรรม ขั้นตรวจสอบ และประเมินผล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินงาน  
3.3 สรุปรายงานผล 

1 พ.ค.65- 31 ก.ค.65 นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี
และคณะท างานวิชาการ 

4 กิจกรรม ขั้นปรับปรุง และพัฒนา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

1 ส.ค.65- 30ก.ย.65 นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี
และคณะท างานวิชาการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 

กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

  23,751 
 
 

23,751 
 
 

 รวม   23,751 23,751 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน คร้และบุคลากรโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 35  ได้รับ
ความร้้และพัฒนาการจัดการ
เรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน คร้ และ
บุคลากร  

แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพื่อพัฒนาหลักส้ตรกลุ่มสาระการเรียนร้้แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นปัจจุบัน  

 2. เพื่อส่งเสริมให้คร้จัดการเรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผ้้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผ้้เรียน 
 
 
 
 
      
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                ธรุกำร ประชำสัมพันธ์ และสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ .....5,6............        
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
             มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......6............ 
                     6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่……2………. 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ...1,4,5................  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส               
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.......3,6.......................       
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30  กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  
ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระท าข้อม้ลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวม
ไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อม้ลสารสนเทศงานธุรการ  ท าให้
ผ้้บริหารและผ้้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ
รวดเร็วถ้กระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
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   2.2 เพ่ือพัฒนางานธุรการวิชาการและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อม้ล สถิติของ
การเข้าร่วมการประชุม  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบรวดเร็วถ้กระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
   2.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการจัดเก็บข้อม้ลต่างๆ 
   2.4 เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้เผยแพร่ต่อนักเรียน ผ้้ปกครอง คร้และบุคลากร และชุมชน 
   2.5. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - งานสารบรรณเป็นระบบรวดเร็วถ้กระเบียบและเป็นปัจจุบันร้อยละ  ๙๐ 
          - งานทะเบียนและรายงานเป็นระบบรวดเร็วถ้กระเบียบและเป็นปัจจุบันร้อยละ  ๙๐ 
  - บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานธุรการวิชาการคิดเป็นร้อยละ 90  
 - สามารถตรวจสอบข้อม้ลด้านธุรการวิชาการได้ร้อยละ 90 
    เชิงคุณภำพ 
          - ระบบงานธุรการเป็นระบบรวดเร็วถ้กระเบียบและเป็นปัจจุบันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
            สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผ้้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 

-  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผ้้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผ้้เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  
และติดตามเรื่องต่าง ๆ 

 - การให้บริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อนักเรียน ผ้้ปกครอง คร้และบุคลากร และชุมชนด้าน 
             เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส้งขึ้น 

- การจัดเก็บรวบรวมงานธุรการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการจัดเก็บข้อม้ลต่างๆให้ 
  มีประสิทธิภาพส้งขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการวิชาการให้มีความถ้กต้องและมีความเหมาะสม 
- ระดับคุณภาพของข้อม้ลสารสนเทศในห้องวิชาการ 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมกำร  

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดท าค าสั่งผ้้รับผิดชอบ 

1 ตุลาคม 2564 หัวหน้างานธุรการวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ

และคณะกรรมการ 
2 ขั นด ำเนินกำร  

2.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
     - จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
     - ด าเนินงานธุรการ 
     - งาน e-office 
     - จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
     - งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
     - บันทึกข้อม้ลในระบบสารสนเทศ 
     - จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิชาการ 

 
1 ต.ค.  64 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
20 ก.พ. 65 

 
21 ก.พ. 65 – 28 ก.พ.65 
21 ก.พ .65 – 28 ก.พ.65 
 
 
1 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65 

หัวหน้างานธุรการวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ
และคณะกรรมการ 
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     - จัดท าบอร์ด ทะเบียน ประชาสัมพันธ์ 
       น าเสนอข้อม้ลสารสนเทศงานวิชาการ
ด้านต่าง ๆ    
     - จัดท าระบบข้อม้ลงานธุรการวิชาการ 
2.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
2.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 เม.ย 65 – 30 เม.ย 65 

 
 

30 ก.ย. 65 
30 ก.ย. 65 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 
3.3 สรุปรายงานผล 

 
30 ก.ย. 65 

หัวหน้างานธุรการวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ

และคณะกรรมการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 
1 ต.ค. 65 

 
1 ต.ค.65 

หัวหน้างานธุรการวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ

และคณะกรรมการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ท าป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

- - 1,000 1,000 

2 ท าป้ายไวนิลนักเรียนผลการ
เรียนดี กิจกรรมเด่น/ไวนิล
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 

- - 1,000 1,000 

3 จัดท าเอกสารงานธุรการ
วิชาการ  

- - - - 

4 จัดท าระบบข้อม้ลงานธุรการ
วิชาการ 

- - - - 

5 รายงานผลการด าเนินงาน  - - - - 
6 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - 
 รวม - - 1,000 1,000 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว 
ถ้กระเบียบ และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อย
ละ ๗๐ 
 2.  ผ้้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ ๗๐  

สังเกต  ส ารวจ 
สอบถามสัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน 

 

แบบสังเกต/ แบบส ารวจ / 
สอบถามสัมภาษณ์  แบบบันทึก
ข้อม้ล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1. การด าเนินงานของโรงเรียน ส าเร็จตามระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
       เกี่ยวข้อง 
    2. งานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบรวดเร็วถ้ก 
       ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
    3.  การตรวจสอบระบบข้อม้ลงานวิชาการมีความถ้กต้องรวดเร็ว 
    4. การให้บริการประชาสัมพันธ์งานวิชาการเผยแพร่ต่อนักเรียน ผ้้ปกครอง คร้และบุคลากร และชุมชนด้าน 
        เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและรวดเร็ว และถ้กต้อง 
     
 
 
     
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
                                                                          
                                                                          

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำร 

นักเรียน 
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งำนโครงกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

งำนตำมโครงสร้ำง งำน/กิจกรรมย่อย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนา
คุณลักษณะของ
ผ้้เรียน 

- ส่งเสริมทักษะด ารงชีวิต 4,000 นายมงคล สิทธิสาริกรรม 

งานด้แลความ
เป็นอย้่ของนักเรียน
ประจ าและนักเรียน
ไป-กลับ 

- จัดซื้อปัจจัยพื้นฐาน เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย นักเรียนประจ า 
- จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
 

350,000 
255,090 

นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 

งานโภชนาการ - จัดซื้ออาหารส าหรับนักเรียน 
- โครงการอาหารหน้น้อยแสนอร่อย 

12,603,000 นางสาวจิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.สิณี ใบหมาดปันจอ 

งานอนามัยโรงเรียน - จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ 
- โครงการรักษ์ฟัน 
- โครงการป้องกันโรคระบาด โรค
ติดต่ ไทยแลนด์ 4.0 

31,877 
15,000 
10,628 

นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ 

งานระบบด้แล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 10,000 นายวิทยา  ศรีงาม 

งานส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
- กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม 

20,000 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
(สภานักเรียน) 

 13,000 นางสาวจิราภรณ์  มีค า 

งานพัสดุกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 30,000 นางสาวผการัตน์  ชาวสวน 

งานธุรการกลุ่มงาน - จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน - นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง 
โครงการรับการประเมินโรงเรียนและนักเรียนพระราชทาน 250,000 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
โครงการ RPK SCAN  ติดตั้งเครื่งสแกนใบหน้านักเรียน 
ไป-กลับ 

6,000 นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล 

โครงการเกษตรเรือนนอน 8,000 นายกฤษฏา  เพชรสุก 
โครงการประกวดหอนอน 5,000 นางสาวมลิศา  ใจแน่ 
กิจกรรมกีฬาหอนอน 5,000 นายชาติพิชิต  ศรีนาค 

รวมเงินงบประมาณในการท าโครงการ 408,262 บาท 
งบประมาณท่ีมีการใช้เฉพาะ (ปัจจัยพื้นฐาน/เสื้อผ้า/ชุด นร.) 605,090 บาท 

งบประมาณค่าอาหารนักเรียน 12,603,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 13,616,352 บาท 
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โครงกำร/งำน                  รับกำรประเมินโรงเรียนพระรำชทำนและนักเรียนพระรำชทำน 

ลักษณะโครงกำร              □ โครงกำรใหม่       □  โครงกำรต่อเนื่อง      โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5  
           1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
           5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  ๑-๖  
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
               ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1  ๒  3  ๔ 
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที  ๑ ๒  ๔  ๕  
                    1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                     4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                     5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1, 2 , 3 , 4 , 5 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  กันยายน 2564 –  มีนาคม 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   โครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และนักเรียนรางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจาก                 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้
สถานศึกษา เกิดความมุมานะ และพากเ พียรประกอบกรรมดี โดยสม่ า เสมอ โดยมีพระราชด า ริ                                
ที่จะพระราชทานรางวัลให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้เกิดคุณภาพ                         
และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่งความภาคภ้มิใจ เกียรติยศ ของสถานศึกษา 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต ( OUTPUT ) 
    โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินพระราชทาน 
2.2 ผลลัพธ์ ( OUTCOME ) 
   โรงเรียนและนักเรียนผ่านการประเมินและได้รับรางวัลพระราชทาน 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 โรงเรียนและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้นสอดคล้องกับค่าเป้าหมายสถานศึกษา  
  3.1.2 โรงเรียนและนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net)                         
ส้งตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 
   3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษาการร่วมงานกับผ้้อ่ืนและมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
 3.2.2 โรงเรียนและนักเรียนสถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม      
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (PLAN)    
     - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7 ก.ย. - 15 ต.ค. 2564 
- นายปรัชญ์ สว่างพงศ์ 
 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 
    - จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมิน  
    - เตรียมรับการประเมิน 

 
15 – 30 ต.ค. 2564  คณะกรรมการตามค าสั่ง 

4. การประเมินผล (ACTION) 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
   - สรุป รายงานผลโครงการ 

 
มกราคม 2564 -มีนาคม 

2564 

 
- นายปรัชญ์ สว่างพงศ์ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โครงการรับการ

ประเมินโรงเรียน
พระราชทานและ
นักเรียนพระราชทาน 

10,000 140,000 100,000 250,000 - 250,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น ส้ ง ขึ้ น ส อดคล้ อ ง กั บ ค่ า เ ป้ า หม า ย
สถานศึกษา  
2.โรงเรียนและนักเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O- net) ส้ง
ตามระดับ ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

- พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น 
ผลงานโรงเรียนและนักเรียน  
   
 

แบบประเมินโรงเรียนและ
นักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้งขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
 2. คร้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผ้้ปกครอง ผ้้เกี่ยวข้อง ชุมชนและทุกภาคส่วน 
 
               
   
        
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. 
           (นายปรัชญ์  สว่างพงศ์) 
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                                                                                  
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
              ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
            (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายมงคล  สิทธิสาริกรรม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...3.....4........... 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
            ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..1.....3.......4....    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1 2 3 4 5  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
                      ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่2,3,5 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
            นักเรียนนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่ง จ าเป็นที่จะต้องได้รับการด้แลและคุ้มครอง เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ รัฐบาลได้เห็นความส าคัญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                          
และในหมวด ๗ กล่าวถึง การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในมาตราที่ 53 ก าหนดให้โรงเรียนและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา                    
และผ้้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษา  

           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา   ได้ตระหนักถึงการคุ้มครอง ด้และช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดจนสนับสนุนให้คร้เป็นกลไกหลักส าคัญที่จะด้แลและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร้อยละ 85 % 
     ๒. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น การแต่งกาย ร้อยละ95% 
     ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ร้อยละ 90% 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงาทุกระดับชั้น จ านวน 599 คน 
    เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น การแต่งกาย 
 ๓. นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวัยรุ่นหัวใจสีขาว 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
 
1ตุลาคม64–3๐กันยายน65 

 
 
มงคล สิทธิสาริกรรม 

2 กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.2 ด าเนินการตามแผน 
2.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
2.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
 

 
 
1ตุลาคม64–3๐กันยายน65 

 
 
มงคล สิทธิสาริกรรม 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวัยรุ่นหัวใจสีขาว - - - - 
2 กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ

วินัย 
2.1ด้แลสุขภาพร่างกาย
ของนักเรียน   

  4,000 4,000 

 รวม   4,000 4,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   เชิงปริมำณ 
     โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จงัหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น 
จ านวน 599 คน 
เชิงคุณภำพ 
     1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  
ร้อยละ 85 % 
     ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
เช่น การแต่งกาย ร้อยละ 95% 
      ๓. นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่
นักเรียนต้องปฏิบัติ ร้อยละ 90% 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร้อยละ 85 % 
       ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น การแต่งกาย ร้อยละ95% 
       ๓. นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ร้อยละ 90% 
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      ลงชื่อ................................................. 
(นายมงคล  สิทธิสาริกรรม)                                                                              

หัวหน้างานพัฒนคุณลักษณะของผ้้เรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                RPK 35 scan ติดตั งเครื่องสแกนใบหน้ำนักเรียนไป-กลับ 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่       ☐ โครงกำรต่อเนื่อง     ☐ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...๔..,..๕..,..๖... 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...๔..,..๕... 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา          
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่...๒..,..๓..,..๕..,..๖... 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย                
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่..…๔……. 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน              
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .......1............  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่...๒..,..๕..,..๗... 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เกิดจากการสัมผัสกับผ้้ติดเชื้อ ซึ่งเชื้อไวรัส
ดังกล่าว มีผลการมาเรียนของนักเรียน เพ่ือลดการสัมผัสและการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง จึงควรมี
ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกของนักเรียนพร้อมบันทึกเวลา ที่ลดการสัมผัส เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อนักเรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
      1  เพ่ือลดการสัมผัส และแพร่กระจายเชื้อโรค 
      2  เพ่ือสุขอนามัยที่ดีต่อตัวนักเรียน 
      ๓  นักเรียนจะได้มีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนไป-กลับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุก
ระดับชั้น จ านวน ๑๙๐ คน 
    เชิงคุณภำพ 
 - การบันทึกเวลามาเรียนและกลับบ้าน ของนักเรียนไป-กลับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัด
พังงา ทุกระดับชั้น จ านวน ๑๙๐ คน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้านักเรียนไป-

กลับ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖๕ 
 
 
ต.ค.๖4 – พ.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 

นายจิรชาติ อิ๋วสกุล 
และคณะกรรมการ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมติดตั้ง

เครื่องสแกนใบหน้า 
-เครื่องสแกน
ใบหน้า รุ่น 
XFace10 

- - 6,000 ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนไป-กลับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัด
พังงา ทุกระดับชั้น จ านวน ๑๙๐ คน 

 
บันทึก / ประเมิน 

 
แบบบันทึก / แบบ

ประเมิน 
เชิงคุณภำพ 
-ร้อยละร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนไป-กลับ มีการบันทึกเวลามา
เรียนและกลับ 

 
บันทึก 

 
แบบบันทึก 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีการบันทึกเวลาการมาเรียนของนักเรียนได้แม่นย า 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี  
 
 
               
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายจิรชาติ  อ๋ิวสกุล)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณฐักาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                 ดูแลควำมเป็นอยู่ของนักเรียนประจ ำและนักเรียนไป-กลับ 

ลักษณะโครงกำร             □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน    นำยณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 4 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1 - 4    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 2  
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้        
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีนักเรียนประจ าอย้่ในโรงเรียน จ านวน 400 คน มี 
ความจ าเป็นที่ต้องใช้เครื่องใช้ส่วนตัว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน และทุกคนต้องมีเครื่องแบบนักเรียนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล เพ่ือเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของผ้้เรียนทุกคน 
2. วัตถุประสงค์ 
        1  เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ส าหรับด าเนินการที่สะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นอย่าง
พอเพียงเพ่ือรองรับนักเรียนประจ าทั้งชายและหญิง 
        2  เพ่ือให้นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการ
เรียนมีความเสียสละ ร้้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
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3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - นักเรียนที่พักในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน 400 คน                                               
เชิงคุณภำพ 
           - ผ้้เรียนมีความประหยัด ใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
           - ผ้้เรียนสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละ และอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดซื อปัจจัยพื นฐำน เครื่องใช้ส่วนตัว 

กิจกรรมจัดซื อเครื่องแบบนักเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน (D) 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C) 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
 

ต.ค.๖4 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 

 

นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดซื้อ
ปัจจัยพื้นฐาน 
เครื่องใช้ส่วนตัว  

 350,000  350,000 

2 กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน 

 255,090  255,090 

 รวม  605,090  605,090 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนที่พักในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน 400 คน 

 
สังเกต / ประเมิน 

 
แบบสังเกต / แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
-ร้อยละร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
มีความประหยัด ใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
-ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดสามารถใช้
ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละ 
และอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ส าหรับด าเนินการที่สะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นอย่างพอเพียง
เพ่ือรองรับนักเรียนประจ า และนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง 
         2. นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมี
ความเสียสละ ร้้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม)                                                             
               ต าแหน่ง คร ้                                                                                      
         ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

    ลงชื่อ...................................................... 
               (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                 ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
                 (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                       ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                เกษตรเรือนนอน 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายกฤษฎา เพชรสุก 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่....2...3....4...และ...5... 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...1..2..3...และ..6.... 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...2....3...และ...4.....    
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่....5.......... 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .2. 
            2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่....1....2....5.....และ...6.... 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 การเกษตร หมายถึง วิธีการยังชีพอย่างหนึ่งของมนุษย์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปล้กพืชและเลี้ยงสัตว์
การเกษตรเป็นการท างานเพ่ือควบคุมธรรมชาติในอันที่จะผลิตพืชและสัตว์ให้ได้ ตามความต้องการของมนุษย์  
โดยอาศัยการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นพ้ืนฐาน มีมนุษย์เป็นผ้้ควบคุมด าเนินการอย่างมีระบบแบบแผน     
มีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า คิดค านวณรายได้รายจ่ายในการด าเนินการทั้ งหมด ในการเกษตร พืช                    
หมายถึง  พืชสวน  พืชไร่   ป่าไม้   สัตว์   หมายถึง  สัตว์บก  สัตว์น้ า  ทั้งที่ เป็นสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ป่า                              
ดังนั้น  การเกษตรจึงมีขอบเขตครอบคลุมการปล้กพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมง 
 เป็นการพัฒนาเกษตรเรือนนอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น                   
โดยมุ่งเน้นการสร้างภ้มิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยลดการพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะ
ท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
     1  เพื่อพัฒนาเกษตรเรือนนอนให้มีความหลากหลาย  
     2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบ้รณาการองค์ความร้้ทางการเกษตรของนักเรียนตามเรือนนอน 
     3  เพ่ือให้มีรายได้และมีความยั่งยืน ในการท าเกษตรเรือนนอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกเรือนนอน 
จ านวน 16 เรือนนอน  
    เชิงคุณภำพ 
      - นักเรียนทั้งหมดสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละ 
      - นักเรียนทั้งหมดมีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเรือนนอน 
      - นักเรียนทั้งหมดมีความประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
      - นักเรียนทั้งหมดมีความสุข อย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเกษตรเรือนนอน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 ประชุมวางแผนกับคร้ประจ าเรือนนอน 
1.3 ด าเนินการตามแผน 
1.4 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.5 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
 
1 ตุลาคม 64 – 3๐ กันยายน 65 

 
 
นายกฤษฎา  เพชรสุก 
นายกฤษฎา  เพชรสุก 
นายกฤษฎา  เพชรสุก 
นายกฤษฎา  เพชรสุก 
นายกฤษฎา  เพชรสุก 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเกษตรเรือนนอน 
1.1 เงินสนับสนุนซื้อเมล็ด
พันธุ์พืชผักต่างๆ  
16 เรือนนอน   500x16 

  
8,000 

  
8,000 

 รวม  8,000  8,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกเรือนนอน จ านวน 16 เรือน
นอน 

 
สังเกต / สอบถาม 

 
แบบสังเกต / 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละ 
-ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดมีระเบียบวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
เรือนนอน 
-ร้อยละร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดมีความประหยัด ใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
-ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดมีความสุข อย้่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนประจ าทั้งชายและหญิงได้มีความร้้เกี่ยวกับทางการเกษตร 
 ๒. นักเรียนประจ าเป็นผ้้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
หอนอนอย่างเคร่งครัด 
 ๓. นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมี
ความเสียสละ ร้้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
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   ลงชื่อ................................................. 
           (นายกฤษฎา  เพชรสุก) 
                 คร้อัตราจ้าง 
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
           (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                   ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                           ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ประกวดหอนอน 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่       โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวมลิศา ใจแน่ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ ๒ 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          ข้อมำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน              
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ ๓                     
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5                 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  2 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 นักเรียนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕  เป็นนักเรียนประจ า อย้่รวมกันในเรือนนอนเป็นจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด้แลความสะอาดของหอนอนและความสวยงามโดยเฉพาะหอนอนแต่ละหอนอนก่อให้เกิด
การรักษาความสวยงามของเรือนนอนจึงเห็นควรจัดกิจกรรมประกวดหอนอนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละหอนอน
ช่วยกันรักษาความสะอาดและความสวยงามในหอนอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ส าหรับด าเนินการที่สะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นอย่างพอเพียง
เพ่ือรองรับนักเรียนประจ าทั้งชายและหญิง 
๒  เพ่ือให้นักเรียนประจ าเป็นผ้้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
หอนอนอย่างเคร่งครัด 
๓  เพ่ือให้นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมี
ความเสียสละ ร้้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
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3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - โครงกำรด ำเนินกิจกรรมกบันักเรียนในโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕  จังหวัดพังงำ ทุกระดับชั น 
จ ำนวน 586 คน 
    เชิงคุณภำพ 
 - ผ้้เรียนมีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและหอนอน 
- ผ้้เรียนสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เสียสละ 
- ผ้้เรียนมีความสุข อย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประกวดเรือนนอน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖๔ 
 
ต.ค.๖4 – พ.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 

นางสาวมลิศา ใจแน่ 
 
นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 
นางสาวมลิศา ใจแน่ 
นางสาวมลิศา ใจแน่ 
นางสาวมลิศา ใจแน่ 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประกวด
เรือนนอน 
 

  5,000 5,000 

 รวม   5,000 5,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัด
พังงา  ทุกระดับชั้น จ านวน 586 คน 

 
สังเกต / ประเมิน 

 
แบบสังเกต / แบบประเมิน 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดมีระเบียบวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
และเรือนนอน 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 



216 
 

-ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
สามารถใช้ชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เสียสละ 
-ร้อยละร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
มีความประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
-ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนทั้งหมดมีความสุข อย้่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. นักเรียนประจ าเป็นผ้้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
หอนอนอย่างเคร่งครัด 
       2. นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอย้่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมีความ
เสียสละ ร้้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
                                                                          
ลงชื่อ................................................. 
           (นางสาวมลิศา ใจแน่) 
                 คร้อัตราจ้าง 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                 (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                      ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                กฬีำหอนอน 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายชาติพิชิต  ศรีนาค 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...2...3....4......... 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
           3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
           ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...2...3............ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                     
               ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่..1.....3.......4....    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ...2................  
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่....2........5....... 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
        กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
              การมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบาย 
และมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชา
สังคมโลก  
 การเรียนร้้มุ่งเน้นการพัฒนาผ้้เรียนด้านปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาโดยให้ผ้้เรียนเรียนร้้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจชีวิต ร้้จักเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผ้้อืน รักการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้ถ้กต้องและเหมาะสม 
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 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในหอนอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงาเป็นการส่งเสริม
การอกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนและส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับส้งต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือให้นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
      ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
      ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
      ๔.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
       โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนประจ าในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น 
จ านวน 400 คน 
    เชิงคุณภำพ 
      ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. นักเรยีนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔. ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ ๙๐% 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกีฬาหอนอน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
 
1ตุลาคม64–3๐กันยายน65 

 
 
นายชาติพิชิต ศรีนาค 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมกีฬาหอนอน   5,000 5,000 
 รวม   5,000 5,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   เชิงปริมำณ 
     โครงการด าเนินกิจกรรมกับ
นักเรียนประจ าในโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  
ทุกระดับชั้น จ านวน 400 คน 
เชิงคุณภำพ 
     ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ 
สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. นักเรียนมีความสนใจและ
เขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ร้อยละ ๙๐% 

 
สังเกต/สอบถาม 

 
 
 
 

สังเกต/สอบถาม 

 
             การสังเกต 
             แบบสอบถาม 
 
 
 
           การสังเกต 
           แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      ๑. นักเรียนร้้จักด้แลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕% 
      ๒. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนส้ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ ๙๕% 
      ๓. นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๙๕% 
      ๔.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดร้อยละ ๙๐%   
             
                    
   
        
 
 
 
     
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายชาติพิชิต  ศรีนาค)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                โภชนำกำร 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่            โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาวจิราพร  ศรอินทร์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 3 
                3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  
              มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                    ข้อ 1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 4                        
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1 
                1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียน    ข้อที ่1 
               กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักส้ตรเชิงสมรรถนะผ้้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรสัมมาชีพใน       
                                 ศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล สามารถเรียนร้้ได้   
                                 อย่างมีความสุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
          การพัฒนาชาติที่ส าคัญคือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง สมบ้รณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนร้้ เพ่ือให้มีศักยภาพส้งสุด อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านจิตใจ 
อารมณ์สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก 
 อาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตที่มีความต้องการสารอาหารครบทุกหม้่ ถ้านักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบ้รณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนร้้และการเรียนการ
สอน และการเจริญเติบโตของนักเรียน 
 การจัดอาหารในโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ครบ 3 มื้อเป็นสิ่ง
ส าคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตในทุกด้าน คือทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม               
และสติปัญญา ดังนั้นจึงได้จัดงานโภชนาการเพ่ือเด็กนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบ้รณ์แข็งแรง 
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 2. วัตถุประสงค์ 
      1  เพ่ือให้บริการกับนักเรียน คร้และบุคลากรในโรงเรียนที่เข้ามาใช้สถานประกอบอาหารและโรงอาหาร 
      2  เพ่ือสนับสนุนมาตรฐานด้านคุณภาพอาหารที่มีผลต่อผ้้เรียน 
      3  เพ่ือด าเนินการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ตามที่กรมอนามัยก าหนดได้อย่างครอบคลุม และมี 
          ประสิทธิผล มีสุขนิสยั และสุขภาพกายท่ีดี 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95 นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน 599 คน
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
    เชิงคุณภำพ 
          - คุณภาพอาหาร สภาพแวดล้อมทั้งสถานประกอบอาหารและโรงอาหารให้ถ้กสุขลักษณะเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่นักเรียน จ านวน 599 คน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดซื้ออาหารส าหรับนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.วำงแผนด ำเนินงำน (P) 
-ประชุมชี้แจง/วางแผนด าเนินงาน 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.2 ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

น.ส.จิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.เสาวณีย์  บุญสุข 
น.ส.เสาวณี  สุดหาร 
น.ส.แสงอรุณ  รักอ่้ 
น.ส.เกวลี  กี่ทอง 
 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน (D) 
2.1 บริการอาหารนักเรียน คร้และบุคลากร 
2.2 จัดท าเอกสารต่างๆด้านโภชนาการ 
2.3 ด าเนินการด้แลสถานประกอบอาหาร 
และตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร 
2.4 จัดเลี้ยงต้อนรับคณะต่างๆ 
2.5 สรุปรายงานผล 

ต.ค.64-ก.ย.65 น.ส.จิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.เสาวณีย์  บุญสุข 
น.ส.เสาวณี  สุดหาร 
น.ส.แสงอรุณ  รักอ่้ 
น.ส.เกวลี  กี่ทอง 

3 3.ติดตำม/ตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร (C) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯประเมินงาน 
3.3 สรุปรายงานผล 
 
 
 

มี.ค.65และก.ย.65 น.ส.จิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.เสาวณีย์  บุญสุข 
น.ส.เสาวณี  สุดหาร 
น.ส.แสงอรุณ  รักอ่้ 
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4 4.สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรครั งต่อไป 
(A) 
  4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน 
 4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

ก.ย.65 น.ส.จิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.เสาวณีย์  บุญสุข 
น.ส.เสาวณี  สุดหาร 
น.ส.แสงอรุณ  รักอ่้ 
น.ส.เกวลี  กี่ทอง 

2 กิจกรรมโภชนาการหน้น้อย 

๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน (D) 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C) 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 

ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 
ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5 

 

น.ส.เสาวณีย์  บุญสุข 
น.ส.จิราพร  ศรอินทร์ 
น.ส.เสาวณี  สุดหาร 
น.ส.แสงอรุณ  รักอ่้ 
น.ส.เกวลี  กี่ทอง 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดซื้ออาหารส าหรับ
นักเรียน 
-ค่ำข้ำวสำร เทอม2 ปี64 
ข้าวสาร(พ.ย.64)  145,600 
ข้าวสาร(ธ.ค.64) 146,900 
ข้าวสาร(ม.ค.65) 148,200 
ข้าวสาร(ก.พ.65) 133,900 
ข้าวสาร(มี.ค.65)161,200 
รวม 735,800 
-ค่ำข้ำวสำรเทอม1ปี65 
ข้าวสาร(พ.ค.65) 150,800 
ข้าวสาร(มิ.ย.65) 145,600 
ข้าวสาร(ก.ค.65) 150,800 
ข้าวสาร(ส.ค.65) 149,500 
ข้าวสาร(ก.ย.65) 154,600 
รวม 742,300 
ยอดรวมทั งหมดค่ำข้ำวสำร
เทอม2ปี64และเทอม1ปี65 
= 1,478,100บำท 

- - 12,436,140 12,436,140 
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- แก๊สหุงต้ม เทอม2 ปี64 
แก๊สหุงต้ม(พ.ย.64) 21,800 
แก๊สหุงต้ม(ธ.ค.64) 21,800 
แก๊สหุงต้ม(ม.ค.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม(ก.พ.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม (มี.ค.65) 21,800 
รวม 196,200 บาท 
-ค่ำแก๊สหุงต้ม เทอม1ปี65 
แก๊สหุงต้ม (พ.ค.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม (มิ.ย.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม (ก.ค.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม (ส.ค.65) 21,800 
แก๊สหุงต้ม (ก.ย.65) 21,800 
รวม 196,200 บาท 
ยอดรวมทั งหมดค่ำแก๊สหุงต้ม
เทอม1ปี64และเทอม2ปี65 
= 392,400 บำท 
-ค่ำของสดเทอม2ปี64 
ขอสด(พ.ย.64) 1,040,564 
ของสด(ธ.ค.64) 1,040,564 
ของสด(ม.ค.65) 1,040,564 
ของสด (ก.พ.65) 1,040,564 
ของสด (มี.ค.65) 1,040,564 
รวม 5,202,820 บาท 
-ค่ำของสดเทอม1ปี65 
ของสด(พ.ค.65) 1,040,564 
ของสด(มิ.ย.65) 1,040,564 
ของสด (ก.ค.65) 1,040,564 
ของสด (ส.ค.65) 1,040,564 
ของสด (ก.ย.65) 1,040,564 
รวม 5,202,820 บาท 
ยอดรวมทั งหมดค่ำของสด
เทอม2ปี64เทอม1ปี65= 
10,405,640 บำท 
-ค่ำอำหำรแห้งเทอม2ปี64 
อาหารแห้ง(พ.ย.64) 16,000 
อาหารแห้ง(ธ.ค.64) 16,000 
อาหารแห้ง(ม.ค.65) 16,000 
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อาหารแห้ง(ก.พ.65) 16,000 
อาหารแห้ง (มี.ค.65) 16,000 
รวม 80,00 บาท 
-อำหำรแห้งเทอม1ปี65 
อาหารแห้ง(พ.ค.65) 16,000 
อาหารแห้ง(มิ.ย.65) 16,000 
อาหารแห้ง(ก.ค.65) 16,000 
อาหารแห้ง(ส.ค.65) 16,000 
อาหารแห้ง(ก.ย.65) 16,000 
อาหารแห้ง(ต.ค.65) 16,000 
รวม 80,00 บาท 
ยอดรวมทั งหมดอำหำรสด
เทอม2ปี64เทอม1ปี65 
160,000 บำท 
หมำยเหตุ ยอดรวมค่ำข้ำวสำร 
ค่ำแก๊สหุงต้ม ค่ำของแห้ง และ
ค่ำของสด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,436,140 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 95 ผ้้รับบริการนักเรียน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
35 จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
- ผ้้ให้บริการมีความร้้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโภชนาการอย่างน้อยร้อย
ละ 95 

 
แบบสังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
แบบสอบถาม/ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

เชิงคุณภำพ 
- คุณภาพอาหาร สภาพแวดล้อม
ทั้งสถานประกอบการและโรง
อาหารโรงเรียนให้ถ้กสุขลักษณะ
เหมาะสมและปลอดภัยแก่
นักเรียน 

 
แบบสังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
แบบสอบถาม/ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีสถานประกอบอาหารและโรงอาหารเหมาะสมและปลอดภัย 
      2. นักเรียนและบุคลากรได้รับอาหารอย่างถ้กหลักโภชนาการ 
      3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
      4. นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ................................................. 
        (นางสาวจิราพร  ศรอินทร์) 
          หัวหน้างานโภชนาการ 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
             (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                 (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                      ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                    อำหำรหนูน้อยแสนอร่อย                            

ลักษณะโครงกำร                        โครงกำรใหม่       □ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน           นางสาวสิณี     ใบหมาดปันจอ                                          . 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่             3         . 
                3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่          2          . 
                            2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                 ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่          3          .  
                           3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่      1         . 
                         1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่         1           . 
                     1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่         2           . 
               2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ
ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่        1,5           . 
               กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก
ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
               กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำรวันที่  1 ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565                     
1. หลักกำรและเหตุผล  
          การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที ่จะช่วยให้เด ็กได้ร ับ
ประสบการณ์ตรงและเรียนร้้การท างานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการท าอาหาร ช่วยให้เด็กร้้จักวางแผนใน
การจัดเตรียมว ัตถุด ิบที ่หลากหลาย โดยเน ้นการใช้กล ้ามเนื ้อมือและนิ ้วม ือในการลงมือปฏิบัต ิจร ิง                 
จากการท ากิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนร้้
และร้้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่าง
สมดุล ทั้งยังปล้กฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีอีกด้วย  
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2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารถ้กต้องตามหลักโภชนาการครบทั้ง ๕ หม้่ 
     ๒. เพ่ือฝึกให้เด็กได้เรียนร้้ขั้นตอนในการประกอบอาหารรับประทานเอง  
      ๓. เพ่ือฝึกเด็กควบคุมอารมณ์และรอคอยได้ 
      ๔. เพ่ือให้เด็กท างานร่วมกับผ้้อ่ืนหรือการท างานเป็นกลุ่ม 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - นักเรยีนชั้นอนุบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน ๒๗ คน 
    เชิงคุณภำพ 
           - นักเรียนชั้นอนุบาล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการอาหารหน้น้อยแสนอร่อย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ประชุมวางแผน 
    2.1 ด าเนินการตามแผน  
    3.1 ประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสิณี ใบหมาดปันจอ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โครงการอาหารหน้

น้อยแสนอร่อย 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
       ร้อยละของนักเรียนอนุบาล
ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ
และมีสุขภาวะทางร่างกายตาม
เกณฑ์ตามวัย 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การบันทึก 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. นักเรียนได้รับอาหารที่สะอาดและถ้กหลักโภชนาการ 
          ๒. นักเรียนสามารถสัมผัสและลงมือปฏิบัติของจริง 
          ๓. ผ้้ปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
 ๔. นักเรียนมีการสามารถแสดงออกถึงการเป็นผ้้น า 
 
          
 
 
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวสิณี  ใบหมาดปันจอ)                                                                              

คร้อัตราจ้าง 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณฐักาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร           อนำมัยโรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร          □ โครงกำรใหม่    โครงกำรต่อเนื่อง   □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน     นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ   ข้อที่ 5 
        5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  
        มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
           ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 4  
                   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 2 
             2.การสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ                      
และ ผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 5 
             กลยุทธ์ที่ 5   สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และ สิทธิประโยชน์บน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
       เด็กวัย เรียนและเยาวชนเป นกลุ มเป าหมายที่ ส าคัญอย่างยิ่ ง ในการพัฒนา  ดั งพระราชด ารัส                                  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ้มิพลอดุลยเดชในปีเด็กสากล พุทธศักราช 2522 ที่วา “เด็กเป็นผ้ที่รับ                
ชวงทุกสิ่งทุกอยางจากผ้ใหญ รวมทั้งภาระความรับผิดชอบในการธ ารงรักษา ความสุขสงบของประชากรโลก”  
       พ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางรางกาย สติปญญาและจิตใจที่สมบ้รณแข็งแรง                  
มีทักษะสามารถด้แลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพรอมในการเรียนร้ยอมส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา โดยมุงเนนที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาใหสามารถเปนแกนน าหรือศ้นยกลางการพัฒนา
การศึกษาควบคไ้ปกับการสรางสุขภาพ ภายใตความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตครอบครัวของเด็ก ชุมชน
และองค์กรในท้องถิ่นซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม  
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ เป็นโรงเรียนส าหรับผ้้เรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การถ้กชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม อาจจะได้รับคานิยมและวัฒนธรรมตากระแสสังคมที่ไมถ้กต้อง น าไปส้  ป
ญหาที่ เกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว และสภาพแวดล อมทางสังคม เช น การมีเพศสัมพันธ กอนวัยอันควร                   
การตั้งครรภไมพึงประสงค โรคเอดส ยาเสพติด ความรุนแรงและอุบัติเหตุ เปนตน โรงเรียนจึงจ าเปนตองให
ความส าคัญและเรงสรางคุณภาพทั้งการศึกษาควบค้ไปกับสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหผ้้เรียนเปนผ้ที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จึงตระหนักถึงความส าคัญนี้จึงได้จัดท างานอนามัยขึ้น
เพ่ือให้ผ้้เรียนได้มีพัฒนาการทางรางกาย สติปญญาและจิตใจที่สมบ้รณแข็งแรง มีทักษะสามารถด้แลสุขภาพตนเอง
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และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม ได้แก่ ผ้้บริหาร
โรงเรียน คร้ ผ้้เรียน และชุมชน เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือด าเนินการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ตามที่กรมอนามัยก าหนดได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผล 
(ด้านทันตกรรม ด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย) 
          2  เพ่ือให้ผ้้เรียนได้รับการบริการอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
2. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้นจ านวน 662 
คน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขอนามัย 
 - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนพยาบาลเรือนนอนมีความร้้พ้ืนฐานของการด้แลตนเองและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
  เชิงคุณภำพ 
 - ผ้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้ารับบริการด้านสุขอนามัยร้อยละ 85 % 
 - ผ้้เรียนมีความร้้ในขั้นพ้ืนฐานของการด้แลตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถน าความร้้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถ้กต้องและเหมาะสมร้อยละ95% 
 
3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม วางแผนด าเนินการ (P) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

2 กิจกรรม การด าเนินการตามแผน (D) 1 พ.ย..64–30ก.ย.65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อและคณะ 

3. กิจกรรม ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ (C) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 
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4. กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่
ประชุมโรงเรียน 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม  
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

5. กิจกรรม ติดตาม/ประเมินผล  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ติดตามการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

6. รายงานผลโครงการ 15 ก.ย.65–30ก.ย.65  นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
 

เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  31,877  31,877 

 รวม  31,877  31,877 
 

6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้นจ านวน 
662 คน และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับบริการด้าน
สุขอนามัย 
2. ร้อยละ 95 ของผ้้เรียน
พยาบาลเรือนนอนมีความร้้
พ้ืนฐานของการด้แลตนเองและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
การตรวจสอบเอกสารร่องรอย 
 
 
 
 
 
 

การสอบถาม 
การประเมิน 

 

 
แบบบันทึกการเข้ารับบริการด้านการ
พยาบาล 
แบบบันทึกการรับอุปกรณ์ 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
แบประเมินความร้้ 
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เชิงคุณภำพ 
1. ผ้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้า
รับบริการด้านสุขอนามัย 
2. ผ้้เรียนมีความร้้ในขั้นพ้ืนฐาน
ของการด้แลตนเอง การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและสามารถน า
ความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถ้กต้องและเหมาะสม 

 
 
 

การสังเกต 
 

การปฏิบัติกิจกรรม 
การสังเกต 

 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         7.1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย   และสุขภาพจิตที่ดี   ตามที่กรมอนามัยก าหนด 
         7.2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี 
         7.3. นักเรียนได้รับความร้้จากการปฐมพยาบาลสามารถน าไปเผยแพร่ ช่วยเหลือผ้้อื่นได้ 
         7.4. นักเรียนได้รับการบริการปฐมพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
         7.5. นักเรียนได้รับเวชภัณฑ์และ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ 
         7.6 เพ่ือให้ผ้้เรียนได้รับการบริการอนามัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
 
 
             
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     

      ลงชื่อ................................................. 
(นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ)                                                                              

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร          รักษ์ฟัน 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรใหม่  □ โครงกำรต่อเนื่อง □โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน          นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ   ข้อที่ 5 
            5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  
             มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 4  
                            4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
              มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
ประเด็นพิจำรณำที่……1………. 
   1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 2 
            2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ                   
และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 5 
             กลยุทธ์ที่ 5 สรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และ สิทธิประโยชน์บน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
หลักการและเหตุผล 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การด้แลสุขภาพช่องปากให้ดีจงมีผลต่อการมีสุขภาพ
กายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้น ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียวแต่มีตัวปัญหาซึ่ง
เกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วยและขาดการด้แลเอาใจใส่ของเด็กนักเรียนและผ้้ปกครองเด็กใน
การด้แลสุขภาพช่องปาก เช่น การสอนให้แปรงฟันที่ถ้กวิธีและการด้แลให้แปรงฟันอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับ
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็กท าให้ด้แลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิด โรคฟันผุ ซึ่ง
เป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ท่ัวไป ก็มีปัจจัยร่วมหลายอย่าง อย่างท่ีส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคใน
ช่องปาก เช่น อาจมาจากตัวบุคคลเองท่ีขาดความร้้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและการท าความสะอาด
ช่องปากของตนเอง การอย้่ในครอบครัวที่ขาดการด้แลเอาใจใส่ หรือ สภาพความเป็นอย้่ของครอบครัวไม่เอ้ื อต่อ
การใสใจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนมีส่วนที่ท าให้เกิดโรคได้เช่นกัน  
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         ดังนั้นหากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความร้้ 
เรื่อง  การแปรงฟันที่ถ้กวิธี ในร้ปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ นั้น เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักเห็นว่า   เรื่องของ
ทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยนปล้กฝังพฤติกรรม อาจจะท าให้
ปัญหาสุขภาพในช่องปาก โดยเฉพาะเด็กก็จะมีสุขภาพที่ดีอีก  
ด้วยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กให้หันมาสนใจและ
ให้ความร้้ทันต่อนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สนุก เน้นการมีส่วนร่วม 
สอดแทรกไปกับความร้้ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กได้ร้้สึกว่า เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใด้ไกลตัวและยากอย่างที่คิด และเพ่ือให้
เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความร้้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพ่ือตลอดจนผ้้ใกล้ชิดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1. เพ่ือสอนให้เด็กนักเรียนร้้จักการแปรงฟันที่ถ้กวิธีและตระหนักถึงความส าคัญของการแปรงฟันแล 
       รักษาสุขภาพช่องปาก 
     2.2. เพ่ือส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากที่สะอาด ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับเด็กนักเรียนใน      
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
     2.3. เพ่ือให้นักเรียนน ามาความร้้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น  
          - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพช่องปากท่ีสะอาด ฟันแข็งแรง 
    เชิงคุณภำพ 
 - ผ้้เรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการเข้ารับบริการด้านสุขอนามัยด้านทันตกรรมร้อยละ 85 % 
 - ผ้้เรียนมีความร้้ในขั้นพ้ืนฐานของการด้แลตนเอง ด้านทันตกรรมนและสามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถ้กต้องและเหมาะสมร้อยละ95% 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม วางแผนด าเนินการ (P) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

2 กิจกรรม การด าเนินการตามแผน (D) 1 พ.ย..64–30ก.ย.65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อและคณะ 
3. กิจกรรม ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ (C) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 
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4. กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานโครงการครั้ง
ต่อไป (A) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่
ประชุม 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม  
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

5. กิจกรรม ติดตาม/ประเมินผล  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ติดตามการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

6. รายงานผลโครงการ 15 ก.ย.65–30ก.ย.65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

 
เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 อุปกรณ์ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

อ่ืนๆ 
  15,000 15,000 

 รวม   15,000 15,000 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้นได้รับบริการ
ด้านสุขอนามัย ทันตะกรรม 
2. ร้อยละ 95 เพ่ือวางรากฐานเรื่องสุขภาพและ
สุขภาพช่องปากแก่ เด็กวัย เรียนพร้อมกับการ
สอดแทรกความร้้ เรื่องการแปรงฟันที่ถ้กวิธี ใน
ร้ปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ นั้น  
3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักเห็นว่า เรื่องของ
ทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ  
4. แล้วปรับเปลี่ยนปล้กฝังพฤติกรรม อาจจะท าให้
ปัญหาสุขภาพในช่องปาก โดยเฉพาะเด็กก็จะมี
สุขภาพที่ดีอีก  
 

 
การตรวจสอบเอกสาร
ร่องรอย 
 
 
การสอบถาม 
การประเมิน 
 
 
การสังเกต 
 
การปฏิบัติกิจกรรม 
การสังเกต 

 
แบบบันทึกการเข้ารับบริการ
ด้าน 
ทันตกรรม 
แบบบันทึกการรับอุปกรณ์ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          7.1 เพ่ือสอนให้เด็กนักเรียนร้้จักการแปรงฟันที่ถ้กวิธีและตระหนักถึงความส าคัญของการแปรงฟันแล 
       รักษาสุขภาพช่องปาก 
          7.2 เพ่ือส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากท่ีสะอาด ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับเด็กนักเรียนใน      
       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
          7.3 เพ่ือให้นักเรียนน ามาความร้้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
                 
       
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ)                                                                              

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร             ป้องกันโรคระบำด โรคติดต่อไทยแลนด์ 4.0 
ลักษณะโครงกำร          โครงกำรใหม่       โครงกำรต่อเนื่อง□โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน     นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  ข้อที่ 5 
             5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  
         มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 4  
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นพิจำรณำที่……1………. 
     1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 2 
                2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ                   
และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียนข้อที่ 5 
                 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และ สิทธิประโยชน์
บนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
หลักการและเหตุผล 
             ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ผสานพลังร่วมกับเครือข่ายที่สาคัญในการวางมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาความเข้มแข็งและ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี ก าหนดจุดเน้นการท างานเชื่อมโยงกับพื้นท่ีในการเร่งรัด ก าจัดกวาดล้าง เพ่ือป้องกันควบคุม
โรค โดยมีส านักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพ้ืนที่ 12 เขต ทั่วประเทศ ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างๆ และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันโรค 
ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ ตามพันธะสัญญาในการก าจัดกวาดล้างโรค ผลจากการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ สามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น การรณรงค์ความปลอดภัยโรคระบาด 
การพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายส้ง (3 สาร) ก าหนดเขตปลอดบุหรี่ มาตรการเมาไม่ขับ การขับเคลื่อนนโยบายการลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียม เป็นต้น 
1. วัตถุประสงค์ 
      2.1. เพ่ือเพ่ือใช้วัดผลการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงเช่น ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 
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      2.2. เพ่ือส่งเสริมการรายงานการเฝ้าระวังโรค (รง.506ให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
      2.3. เพ่ือให้นักเรียนน ามาความร้้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น  
          - ร้อยละ 95 ของผ้้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
    เชิงคุณภำพ 
 - ผ้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้ารับบริการด้านสุขอนามัยร้อยละ 85 % 
 - ผ้้เรียนมีความร้้ในขั้นพ้ืนฐานของการด้แลตนเอง สามารถน าความร้้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถ้กต้องและเหมาะสมร้อยละ95% 
 

3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม วางแผนด าเนินการ (P) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหาร
โรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

2 กิจกรรม การด าเนินการตามแผน (D) 1 พ.ย..64–30ก.ย.65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ และคณะ 
3. กิจกรรม ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ (C) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 

1 ต.ค. 64–30 ก.ย65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 

4. กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่
ประชุมโรงเรียน 
 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม  
นางสาวพรนิภาวรรณ   กุจะพันธ์ 
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5. กิจกรรม ติดตาม/ประเมินผล  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ติดตามการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 ก.ย. 65–30ก.ย. 65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

6. รายงานผลโครงการ 15 ก.ย.65–30ก.ย.65 นางนงรัตน์ ตุดเกื้อ 
นางสาวอภิญญา เจ๊กค า 
นางสาววริษฐา กลอกล่อม 
นางสาวพรนิภาวรรณ กุจะพันธ์ 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
 

เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำและ
ครุภัณฑ์ 

 10,628   

 รวม  10,628  10,628 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เพื่อก าหนดจุดเน้นการท างานเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ ในการเร่งรัด ก าจัดกวาดล้าง เ พ่ือ
ป้องกันควบคุมโรค โดยมีส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคในเขตพ้ืนที่ 12 เขต ทั่วประเทศ  
2.เพ่ือเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะด้านการ
ป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและ
ภัยสุขภาพที่ส าคัญ ตามพันธะสัญญาในการ
ก าจัดกวาดล้ างโรค ผลจากการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ สามารถผลักดันให้
เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น การรณรงค์
ความปลอดภัย โรคระบาด การ พัฒนา
กฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทาง 
3. แล้วปรับเปลี่ยนปล้กฝังพฤติกรรม อาจจะ
ท าให้ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กก็จะมี
สุขภาพที่ดีอีก  

การสอบถาม 
การประเมิน 
 
 
การสังเกต 
 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบประเมินความร้้ 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแบบสังเกต
พฤติกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          7.1  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานถายนอกและความร้้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน และได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผ้้รับบริการ ตามมาตรฐานที่สะดวกรวดเร็ว 
          7.2 เพ่ือส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
35  จังหวัดพังงา 
          7.3 เพ่ือให้นักเรียนน ามาความร้้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
       
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ)                                                                              

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
            (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายวิทยา  ศรีงาม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5  
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                        การแข่งขันของประเทศ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
               ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่....1-6.............. 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่........1-4..........    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่.......2,3,5........... 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                      และกลุ่มเป้าหมาย                
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ๑, ๒, 5  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
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                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่2, ๓ 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม  2564  -  กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผ้้เรียนซึ่ง
อย้่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถ้ก ประกอบ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผ้้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อย้่ร่วมกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผ้้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบ้รณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
        2.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผ้้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์ที่ดีของคร้ 
        3.  เพื่อให้ผ้้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของโรงเรียน  
        4. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
        5. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 เชิงปริมำณ 
โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น       
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผ้้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  เป็นระเบียบเรียบร้อยและห่างไกลยาเสพติด 
 2. ผ้้เรียนมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และเป็นล้กศิษย์ที่ดีของคร้ 
 3. ผ้้เรียนมีความเข้าใจและทราบกฎระเบียบของโรงเรียน 
 
 
 
 



243 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ตุลาคม 2564 นายวิทยา  ศรีงาม 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ตุลาคม 2564 นายวิทยา  ศรีงาม 

3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ต.ค64-ก.ย 65 นายวิทยา  ศรีงาม 

4 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ต.ค64-ก.ย 65 นายวิทยา  ศรีงาม 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3,000 2,250  5,250 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน     
3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล   4,750 4,750 
4 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 3,000 2,250 4,750 10,000 
 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
จังหวัดพังงา  ทุกระดับชั้น  
เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ85 ของนักเรียนทั้งหมดมีระเบียบมีความ
รับผิดชอบ  เป็นระเบียบเรียบร้อยและห่างไกลยา
เสพติด 
-ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ 
และเป็นล้กศิษย์ที่ดีของคร้ 
-ร้อยละร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด 
ตระหนักและเข้าใจและทราบกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

 
 
 
 

การสังเกต 
ประเมินผล 

 
 

ประเมินผล 
               
 
            ประเมินผล 

 
 
 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบประเมินผล 
 
 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     2. นักเรียนเป็นผ้้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์ที่ดีของคร้ 
    3. ผ้้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของโรงเรียน  
    4. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
    5. นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
 
 
 
                  
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
(นายวิทยา  ศรีงาม)                                                                              

หัวหน้างานระบบด้แลช่วยเหลือนักเรียน 
ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

         ลงชื่อ...................................................... 
               (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน                       
                      การแข่งขันของประเทศ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         □ มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,4,5,6 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,3,4  
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     2) ความภ้มใิจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,4,5 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
                  4. ตรวจสอบและประเมินผ้้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ้้เรียน 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1,2,5  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
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         2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
        5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้ก,ฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
             สภาพสังคมในปัจจุบันอย้่ยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization) เป็นต้นเหตุของการพัฒนาเทคโนโลยี เฟ่ือง
ฟ้จนกล่าวได้ว่า “ไร้พรมแดน” ถ้ามองในทางสร้างสรรค์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับมนุษยชาติที่จะได้รับร้้  มี
ประสบการณ์และเรียนร้้สิ่งต่างๆ  ได้สะดวกและกว้างขวางขึ้น แต่การที่มนุษย์เพลิดเพลินกับการเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต ความพยายามในการพัฒนาตนเองในการรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย้่ทุกวันท าให้มนุษย์ลืมที่จะพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติตนที่ถ้กต้องตามหลักธรรมนองครองธรรม 
และจิตใจ คุณธรรมและความดีที่มีอย้่ในวัฒนธรรมเดิมของตน จนบางครั้งกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัย จน
ท าให้ปัจจุบันคนเราห่างไกลจากการพัฒนาทางด้านจิตใจของตนเองด้วยหลักคุณธรรม ความดี  จนเกิดปัญหาใน
เรื่องของความเสื่อมต่างๆ อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ปัญหาการมีค้่ก่อนวัยอันควร ปัญหายา
เสพติด  ขึ้นอย่างมากมายนั้น 
               พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยการสร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้
โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง ให้คร้รักเด็กและเด็กรักคร้ ปล้กฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตขยัน อดทน สามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นอนาคตของชาติต่อไป   
              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ เพ่ือพัฒนา
ผ้้เรียนคืนคนดีส้่สังคม ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จากหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นดังกล่าว  จึงสมควรที่จัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมขึ้น ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือสร้างเยาวชนคนดีในสถานศึกษา และชุมชนคืนคนดีส้่สังคม 
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4. เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว โรงเรียน  
ท้องถิ่น และชุมชน 

๓. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
       ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน ๕99 คน 
เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. นักเรียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3. นักเรียนมีความประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 4. นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ  นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน   
 1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พ.ย.2564-ก.ย.2565 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
    -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน  นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
    -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม   
 1.2 ด าเนินการตามแผน (D)   
    -  ด าเนินการตามกิจกรรมวันส าคัญท่ีก าหนด

ในปฏิทิน 
พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

 1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)    
   - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

 1.3 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  นายวิทยา ศรีงาม 
 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน   
 2.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) พฤศจิกายน 2564  
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พ.ย.2564-ก.ย.2565 นายวิทยา  ศรีงาม 
    -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน  นายปรัชญ์ สว่างพงศ์ 
    -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม  นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
 2.2 ด าเนินการตามแผน (D)   
    -  แจ้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นายวิทยา  ศรีงาม 
    -  ท าหนังสือเชิญวิทยากร ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
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 - ร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม  
(กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม) 

ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นายวิทยา  ศรีงาม 
นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

 2.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)    
   - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
นายวิทยา  ศรีงาม 

 2.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นายวิทยา  ศรีงาม 
นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

3 กิจกรรมเด็กดีมีที่ยืน  นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน   
 2.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) พฤศจิกายน 2564 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พ.ย.2564-ก.ย.2565 นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม 
    -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน  นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
    -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม   
 2.2 ด าเนินการตามแผน (D)   
    -  แจ้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม พ.ย.2564 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
    -  ท าหนังสือรับสมัครสมาชิก พ.ย.2564  
     - ร่วมกิจกรรม  ธ.ค.2564-ส.ค.2565  
 2.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)    
   - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 

ธ.ค.2564-ส.ค.2565 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ 
 

 2.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

ก.ย.2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวันส ำคัญของ
ชำติ 

    

1.1กิจกรรมวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ ร.9    
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

  300 300 

1.2กิจกรรมวัน
รัฐธรรมน้ญ 

    

1.3 กิจกรรมวันเด็ก   12,000  12,000 
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(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา  ทุก
ระดับชั้น จ านวน 599 คน 

 
สังเกต / สอบถาม 

 
แบบสังเกต / แบบสอบถาม/
ประเมินโครงการ 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ85 ของนักเรียนทั้งหมด
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
 

 
สังเกต/สอบถาม 

 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต/สอบถาม 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1.4 กิจกรรมวันจักรี     
 1.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี 

    

 1.6 กิจกรรมวันไหว้คร้    4,000 4,000 
 1.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10 
  2,300 2,300 

 1.8 กิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์

  300 300 

 1.9 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคต รัชกาลที่ 9 

  300 300 

 1.10 กิจกรรมวันปิย
มหาราช  

    

2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

    

3 กิจกรรมเด็กดีมีที่ยืน    800 800 
 รวม  12,000 8,000 20,000 
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-ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
-ร้อยละร้อยละ 85 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
มีความประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
-ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด
มีวินัย ความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 

สังเกต/สอบถาม 
 
 
 

สังเกต/สอบถาม 
 
 
 

สอบถาม/ประเมินโครงการ 

แบบสังเกต/สอบถาม 
 
 
 

แบบสังเกต/สอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนทัศนคติท่ีดี และตระหนักถึงค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ิมเยาวชนคนดีในสถานศึกษา และชุมชน  คืนคนดีส้่สังคม 
4. ลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว โรงเรียน  

ท้องถิ่น และชุมชน 
 
 
 
 
        
                
   
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     

      ลงชื่อ................................................. 
(นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ)                                                                              
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม 

ผ้้เสนอโครงการ/งาน 

      ลงชื่อ...................................................... 
               (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
                 (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                   ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                  (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                        ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ส่งเสริมประชำธิปไตย (สภำนักเรียน) 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาวจิราภรณ์ มีค า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่...๓..๔...๕............. 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่.....๒............. 
                     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่...๑...๓....๔........    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                     3) การยอมรับที่จะอย้่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่....๕...๖........... 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
           มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่…๑…๕……. 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้้และให้ข้อม้ลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนร้้    
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ..๑.................  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่...๑...๓...๕....๖....๗........ 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
            ตามท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ที่ผ่านมาท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง
นับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝน
การปฏิบัติ การสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนร้้ในระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้ร้้
สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถ้กต้องต่อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิด
การเรียนร้้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผ้้ใหญ่ในวันข้างหน้า 
2. วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนจะได้เรียนร้้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง  
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ร้้จักการเป็นผ้้น าและผ้้ตามที่ดี 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน 
๕๙๙ คน 
     - โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนสภาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน ๑๕ 
คน     
  เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง  
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้ร้้จักการเป็นผ้้น าและผ้้ตามที่ดี 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเลือกตั งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน1.2 
ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 

 
 

2 กิจกรรมตลำดนัดเรือนนอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน1.2 
ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 
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๓ กิจกรรม RPK ๓๕ music 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 

 
 

๔ กิจกรรมจุดเช็คอิน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน1.2 
ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 

 

๕ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสังคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน1.2 
ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 – 
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 

 

๖ กิจกรรมเสื อรุ่นสภำ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายกิจการนักเรียน1.2 
ด าเนินการตามแผน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
1.4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1 ตุลาคม 64 –  
3๐ กันยายน 65 

นางสาวจิราภรณ์  มีค า 
และคณะกรรมการ 

 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภานักเรียน 
- - 1,000 1,000 

2 กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด
เรือนนอน 

- 8,000 - 8,000 

๓ กิจกรรม RPK ๓๕ music - - - - 
๔ กิจกรรมจุดเช็คอิน - - 1,000 1,000 
๕ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สังคม 
- - - - 

๖ กิจกรรมเสื้อรุ่นสภา - 3,000 - 3,000 
 รวม  11,000 2,000 13,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
-โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น 
จ านวน ๕๙๙ คน 
- โครงการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนสภาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
จ านวน ๑๕ คน    

แบบสังเกต/แบบ
ประเมินผล 

 
 
 

 

แบบสังเกต/แบบ
ประเมินผล 

 
 
 
 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทน
ของตนเอง 
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้ร้้จักการเป็นผ้้น าและผ้้
ตามท่ีดี 

แบบสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           - นักเรียนเรียนร้้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - นักเรียนเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง     
 - นักเรียนได้ร้้จักการเป็นผ้้น าและผ้้ตามที่ดี 
 
 
ลงชื่อ................................................. 
         ( นางสาวจิราภรณ์ มคี า ) 
             ต าแหน่งคร้ผ้้ช่วย 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
             (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
               ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                       ผ้้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงกำร/งำน                พัฒนำงำนพัสดุกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร                 โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นำงสำวผกำรัตน์ ชำวสวน 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี   ข้อที่ 1  ,   4   ,  6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่.......2...........                  
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1 , 3  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                  คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                  สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่  1 , 5 , 6 
         กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาหลักส้ตรเชิงสมรรถนะผ้้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรสัมมาชีพใน       
                              ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล สามารถเรียนร้้ได้   
         กลยุทธ์ที่ 5   สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และ 
                              สิทธปิระโยชน์บนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ 
         กลยุทธ์ที่ 6   ปรับบริบทสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้อย่างมีความสุข 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 256๔ - กันยายน 256๕ 
๑. หลักการและเหตุผล 
                 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา  เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ                     
เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ให้มีประสิทธิภาพให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนองความต้องการ  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าพัฒนางานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  การจัดซื้อจัดจ้าง                 
เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้สามารถด าเนิน
ไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้กต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพส้งสุดต่อทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 



256 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือให้การใช้งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้องและเป็นปัจจุบัน     
      2.  เพ่ือให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดง่ายแก่การตรวจสอบ 
      3.  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
๓. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน  ๕99  คน 
2. คร้และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จ านวน  110  คน 

รวมจ านวน  709  คน 
 เชิงคุณภำพ 
          1.  การใช้งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้องและเป็นปัจจุบัน     
          2.  การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดง่ายแก่การตรวจสอบ 
          3.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ พัฒนำงำนพัสดุกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ (P) 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
   -  ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
   -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผน (D) 
   -  ด าเนินการตามกิจกรรมวันส าคัญท่ีก าหนดใน
ปฏิทิน 
1.3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C)  
  - ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
แบบสังเกต แบบประเมินโครงการ แบบสอบถาม 
1.4 การรายงานผลปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (A) 
 

  พ.ย.25๖๔  
- ก.ย.25๖๕ 

 
 
 

พ.ย.25๖๔ 
 พ.ย.25๖๔–  
พ.ย.25๖๕ 

 
  พ.ย.25๖๔ –  

     พ.ย.25๖๕ 
     พ.ย.25๖๔–  
     ก.ย.25๖๕ 
 

พ.ย.25๖๔–  
     ก.ย.25๖๕ 

นางสาวผการัตน์ ชาวสวน 
 
 
 
นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ 
 
 
 
นางสาวผการัตน์ ชาวสวน 
 
 
นางสาวผการัตน์ ชาวสวน 
 
 
นางสาวผการัตน์ ชาวสวน 
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๕. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน  
  30,000 30,000 

 รวม   30,000 30,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
๖. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1.นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 
จังหวัดพังงา ทุกระดับชั้น จ านวน  ๕๘๖  คน 
2.คร้และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จ านวน  
110  คน  รวมจ านวน  ๖๙๖  คน 

 
สอบถามความพึงพอใจ / 

ประเมินโครงการ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ                        

/ แบบประเมินโครงการ 

เชิงคุณภำพ 
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน คร้และบุคลากร
ทางการศึกษา  พอใจการให้บริการงานพัสดุ
ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนที่ถ้กต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
-ร้อยละ ๘๕ คร้และบุคลากรทางการศึกษา
พอใจการปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายการใช้พัสดุ
ที่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดง่ายแก่การ
ตรวจสอบ 
-ร้อยละ ๘๕ คร้และบุคลากรทางการศึกษา
พอใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

ประเมินโครงการ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1.  การใช้งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้องและเป็นปัจจุบัน     
    2.  การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดง่ายแก่การตรวจสอบ 
    3.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลงชื่อ................................................. 
         (นางสาวผการัตน์  ชาวสวน) 
                คร้อัตราจ้าง 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
             (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
               ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
                (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                       ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                    ธุรกำร  ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

ลักษณะโครงกำร                □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน      นางสาวพรสวรรค์ เต็งเฉี้ยง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 6  
           6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
            มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......2,6............                  
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1 , 5   
           1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
           5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                          รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1 , 4 , 5 
     กลยุทธ์ที่ 1 ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
                          จิตส านกึความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
           กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                                     วิชาชีพ 
           กลยุทธ์ที่ 5  สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญเป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ      
จะท าให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ข้อม้ลสารสนเทศงานธุรการ ท าให้ผ้้บริหารและผ้้ปฏิบัติงาน    
ใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การใช้งานธุรการ แผนงาน ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

          2.  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
         - ร้อยละ 80 ของผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการด าเนินงานงานธุรการของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
        - ร้อยละ 80 ของผ้้ให้บริการมีแนวทางและสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
    เชิงคุณภำพ 
       - การใช้งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้องและเป็นปัจจุบัน 
       - เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษางานธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดซื้อปัจจัยพ้ืนฐาน เครื่องใช้ของงาน

ธุรการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๑.๑ ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
๑.๒ ด าเนินการตามแผน 
๑.๓ ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

  ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
 
  ต.ค.๖4 
  ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 
  ต.ค.๖4 - ก.ย.5 
  ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5 

นางสาวพรสวรรค์  เต็งเฉี้ยง 
 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
๑ กิจกรรมจัดซื้อปัจจัยพ้ืนฐาน 

เครื่องใช้ของงานธุรการของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 

- - - - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 



261 
 

 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผ้้รับบริการมีความร้้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ของการ
ด าเนินงานงานธุรการของกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
๒.ร้อนละ ๘๐ ของผ้้ให้บริการมีแนวทาง
และสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบ 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภำพ 
1. การใช้งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนถ้กต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
๒. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษางาน
ธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        ๑. การใช้งานธุรการ แผนงาน ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนถ้กต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
       ๒.  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
       (นางสาวณัฐกาญจน์  สจุิตะพันธ์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวพรสวรรค์ เต็งเฉี้ยง) 
          ต าแหน่ง คร้อัตราจ้าง 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

ลงชื่อ...................................................... 
         (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
            ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน/โครงกำร 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
และแผนงำน 
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งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

งำนตำม
โครงสร้ำง 

งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

งานการเงิน 1. เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
2.จัดพิมพ์เอกสารการเบิกจ่าย 
3.จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.บันทึกข้อม้ลในระบบเงินเดือน  
เงินอ่ืนๆ 
5.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.งบประมาณทุกไตรมาส 

- นางสาวมยุรี บัวทองบุญ 

งานบัญชี 1. การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
2.การจัดท าทะเบียนคุมพร้อมรายงาน 
3.การจัดท างบประมาณทบยอด/
ทะเบียนคุมเงิน 

- นางสาวกรกต  ตันเก็ง     

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

1. การจัดซื้อและจัดจ้าง 
2. การลงทะเบียนและแทงจ าหน่าย
ครุภัณฑ์หรือที่ดินและสินทรัพย์ 
3. การจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ 
การลงบัญชี การจัดซื้ออุปกรณ์ 

- น.ส.มัชฌิมา  ธรรมทัตโต     

งานแผนงาน
โรงเรียน 

1. การจัดท าแผนงานและนโยบาย 
2. การจัดระบบควบคุมภายใน 
3. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5,000 นายธนกร  ไกรนรา     

งานระบบ 
GFMIS 

การจัดสรรเงินจะท าในระบบ GFMIS 
โดยข้อม้ลจะเชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัด
จ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี 

- นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

งานระบบ E-GP การจัดซื้อจัดจ้างการลงทะเบียนของทั้ง
หน่วยงานและรายงานต่างๆ 

- นางนิฮาสนะ สิทธิสาริกรรม 

งานสารสนเทศ
และระบบ SET 

การจัดท าเอกสารและข้อม้ลโรงเรียน 5,000 นางสาวสุธิดา หน้ช่วย 

งานการเบิกจ่าย
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

ท าการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าในระบบ 

- นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ 

งานเร่งรัด
ติดตามการใช้
งบประมาณ 

ก ากับเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายของสถานศึกษา 
 

- นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 
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งำนตำม
โครงสร้ำง 

งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

งานควบคุม
ภายในและ
ประกันความ
เสี่ยง 

ควบคุมภายในและประกันความเสี่ยง
ของสถานศึกษา 

- นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

งานพัสดุกลุ่ม
บริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 

- จัดหาพัสดุโดยวิธีต่างๆไปตามแผนงาน 
จัดซื้อ การลงทะเบียน การรับ-จ่าย การ
เก็บรักษา 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

228,626 นายชาญณรงค์ ศรีชัยม้ล 

งานธุรการ 
ประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 

รับลงทะเบียนหนังสือ เข้า-ออก ต่างๆ 
ของกลุ่มบริหารงบประมาณและ
แผนงาน เสนอผ้้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

- ว่าที่ร.ต.จันทิมา นาครินทร์ 

โครงการบริหารระบบงานงบประมาณและพัสดุตามหลัก
ธรรมาภิบาล  (D-STAR) 

30,000 นางสาวมยุรีย์  เครือจันทร์ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

33,000 นายธนกร  ไกรนรา 

โครงการอบรมพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ  
NEW GFMIS 

10,000 นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

รวม 318,626 บำท สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหก
ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน 
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โครงกำร/งำน                กำรเงิน 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ     
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทในแต่ละงบประมาณนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิดผลเสีย
แก่ทางราชการได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้งานการเงิน
ขึ้นให้ใช้จ่ายถ้กต้องตามระเบียบ 

2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ 
      2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 -  ผ้้รับบริการทุกคนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ การเบิกจ่ายงบประมาณ การเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          - ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
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    เชิงคุณภำพ 
- ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานการเงิน เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้ถ้กต้อง
ตามระเบียบ 
- สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
ด าเนินการตามแผน 

- เบิกจ่ายเงิน เงินตามระเบียบ 
- จัดพิมพ์เอกสารการเบิกจ่าย 
- จัดท ารายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
- บันทึกข้อม้ลในระบบ เงินเดือน 

เงินอ่ืนๆ 
- เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ทุกไตรมาส 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ 

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปเงินคงเหลือ 

30 กันยายน 2565 นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ 

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงงาน
การเงิน 

- - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3. ด าเนินงานการเงิน - - - - 
4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
    การเงินการบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการงบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ 
เชิงคุณภำพ 
    การปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การเงินของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและการปฏิบัติงาน
การเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ) 
          หัวหน้างานการเงิน 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                บัญชี 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวกรกต  ตันเก็ง     
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
              การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งส่วนราชการและ
ผ้้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถ้กต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยส่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถ้กต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวั ง รอบคอบเพ่ือมิให้เกิดผล
เสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากที่ก าหนดไว้ การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความร้้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
บัญชีที่เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การด าเนินงานต้องโปร่งใส
และถ้กต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง 
ๆ จ าเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและสภาวการณ์ในปัจจุบันอันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ ดังนั้น ผ้้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
ส่วนราชการจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผ้้ที่สามารถด าเนินการให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน
ราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการส้งสุดและรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการคลังจึงด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บัญชีโดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านบัญชีให้ผ้้รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้งานบัญชีของโรงเรียนมีความเป็นระบบ ถ้กต้องตามระเบียบของทางราชการและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารงานบัญชีเป็นระบบ  
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
           -  ร้อยละ 100 ของงานบัญชี ด าเนินการถ้กต้องและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ      
           -  ร้อยละ 100 ของงานบัญชี รายงานข้อม้ลต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
   เชิงคุณภำพ 
           -  การด าเนินงานของงานการเงิน – บัญชี มีความถ้กต้อง  เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
   -   เจ้าหน้าที่บัญชี  มีการจัดระบบงาน  5  ส. 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวกรกต  ตันเก็ง     

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
- ตรวจนอบเอกสารจากงานการเงิน 
- บันทึกข้อม้ล/บันทึกในระบบ 
- รายงานตามระบบกรมบัญชีกลาง 

     -    สรุปรายงานกรมบัญชีกลาง 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวกรกต  ตันเก็ง 
 นางสาวพันธิตรา แคล่วคล่อง    

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
     -   จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางสาวกรกต  ตันเก็ง 
 นางสาวพันธิตรา แคล่วคล่อง    

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวกรกต  ตันเก็ง     
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงงาน
การเงิน 

- - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3. ด าเนินงานการบัญชี - - - - 
4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
    การบัญชีของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ
งบประมาณ และระเบียบของทาง
ราชการ 
เชิงคุณภำพ 
    การปฏิบัติงานการบัญชีใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          งานด้านการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและ
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวกรกต  ตันเก็ง) 
          หัวหน้างานบัญชี 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัสดุและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต        
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบค้่กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน คร้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ในฝ่ายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องด าเนินงานในระบบ e-gp ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วส้ง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานในการด าเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่ม
งาน / ฝ่าย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและให้บริการ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพถ้กต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าระบบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถ้กต้อง เพ่ือประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่ม
งาน / ฝ่าย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้
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อย่างมีประสิทธิภาพถ้กต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพส้งสุดต่อทางราชการและการท างานที่ สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อจัดซื้อและจัดจ้าง 
     2. เพื่อลงทะเบียนและแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือที่ดินและสินทรัพย์ 
     3. เพ่ือการจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ การลงบัญชี การจัดซื้ออุปกรณ์ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 -  ผ้้ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์สามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบและบันทึกข้อม้ลได้ถ้กต้องเป็น
ปัจจุบัน 
เชิงคุณภำพ 
         - ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดี เกิดความตระหนักในการติดต่อประสานงานและด าเนินการตามขั้นตอน  
         - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต        

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
    - จัดซื้อและจัดจ้าง 
    - การลงทะเบียนและแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์
หรือที่ดินและสินทรัพย์ 
    - การจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ การ
ลงบัญชี การจัดซื้ออุปกรณ์ 
 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต 
และคณะ        

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต 
และคณะ               

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต        
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

  - - - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
   เอกสารหลักฐานพัสดุและ 
สินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภำพ 
    ข้อม้ลพัสดุและ สินทรัพย์ที่
สามารถน ามาประกอบการ
ตัดสินใจของผ้้บริหารในการ
ควบคุมและวางแผนการให้เป็นไป
อย่างถ้กต้องและมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            งานด้านพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
จะต้องด าเนินงานในระบบ e-gp และระเบียบของทางราชการในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
   

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต) 
      หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                แผนงำนโรงเรียน 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายธนกร  ไกรนรา 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองนั้น มีหลายแนวทาง
ด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความมั่นใจ พึ งพอใจ   
ประทับใจต่อผ้้ปกครอง ชุมชน สังคม โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผ้้จบการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ  
องค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญก็คือ โรงเรียนต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อก าหนดทิศทางในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพื่อบุคลากรด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ถ้กต้องตามระเบียบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส้งสุด 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 -  บุคลากรที่รับบริการ ร้อยละ 95 มีความร้้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณ
ได้ถ้กต้อง 
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    เชิงคุณภำพ 
          1. ผ้้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เกิดความตระหนักในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส้งสุด 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นายธนกร  ไกรนรา 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
๑.จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมฝ่ายบริหารและหัวหน้างานเพ่ือ 
จัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งตามความส าคัญ 
ของแต่ละฝ่ายงาน 
1.2 หัวหน้างานแต่ละงานจัดท าโครงการ/งาน
เพ่ือเสนอรองผ้้อ านวยการฝ่ายที่ด้แลรับผิดชอบ
และเสนอต่อผ้้อ านวยการตามล าดับ 
1.3 โครงการที่ผ่านการลงนามอนุมัติเรียบร้อย
แล้วฝ่ายแผนงานด าเนินการจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒. ด าเนินการเสนอตรวจทานการขออนุมัติการ
ใช้งบประมาณ (งบอุดหนุน,งบด าเนินงาน) 
1.1 ตรวจทานรายละเอียดการขอใช้
งบประมาณงบประมาณ 
1.2 ตัดยอดการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.3 เสนอใบขออนุมัติจัดซื้อ ต่อรองฝ่าย
บริหารงบประมาณและผ้้อ านวยการตามล าดับ 
1.4 น ารายการขออนุมัติจัดซื้อให้แก่ฝ่ายพัสดุ
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นายธนกร  ไกรนรา 
นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 

3. ประเมินผลและสรุปงำน 
จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นายธนกร  ไกรนรา 
นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 

4. สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นายธนกร  ไกรนรา 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 

- - 3,000 3,000 

2 ตัวเก็บข้อม้ล 
(External 
Harddisk) 

- - 2,000 2,000 

 รวม - - 5,000 5,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละ 90 ของบุคลากรใช้จ่าย
งบประมาณได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบรายงานโครงการ รายงานโครงการ 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ส้งสุดแก่ผ้้เรียน 

ตรวจสอบรายงานประจ าปี รายงานประจ าปี 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงประมาณและคุณภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
         (นายธนกร  ไกรนรา) 
     หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                ระบบ GFMIS 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
              ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS เป็นการ
ด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้าน
การงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายปฏิร้ปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้
ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อม้ลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถ้กต้องรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ของส านักงบประมาณ 
     2.  เพ่ือระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคล  
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - ผ้้รับบริการทุกคนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ การเบิกจ่ายงบประมาณ การเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          - ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
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เชิงคุณภำพ 
          - ผ้้รับบริการมีทัศนะคติท่ีดีในการติดต่อประสานงานการเงิน เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการ
ได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
          - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
- เบิกจ่ายเงิน เงินตามระเบียบ 
- จัดพิมพ์เอกสารการเบิกจ่าย 
- จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- บันทึกข้อม้ลในระบบ เงินเดือน เงินอ่ืนๆ 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปเงินคงเหลือ 

30 กันยายน 2565 นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงงาน

ระบบ GFMIS 
- - - - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3. ด าเนินงานการเงิน - - - - - - 
4. ประเมินผล - - - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
    ความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขอใช้ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ
บุคลากรทุกคน ร้อยละ 95 ของ
ผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
เชิงคุณภำพ 
     ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีใน
การติดต่อประสานงานการเงิน 
เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         การเงินของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและการ
ปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ) 
                 คร้ผ้ช้่วย 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                ระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ (E-GP) 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบค้่กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน คร้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ในฝ่ายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องด าเนินงานในระบบ E-GP ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วส้ง และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานในการด าเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัว 
2. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียนของหน่วยงาน และรายงานต่างๆ ของระบบ 
      2. เพื่อตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียนของหน่วยงาน และรายงานต่างๆ ของระบบ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ผ้้รับบริการทุกคนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของระบบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          - ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
 



281 
 

เชิงคุณภำพ 
         - ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานการเงิน เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
         - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต        

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียน
ของทั้งหน่วยงาน และรายงานต่างๆ ของระบบ 
2. ด าเนินการบันทึกข้อม้ล 
3. ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ก าหนดราคากลาง ค านวณราคากลาง 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต 
และคณะ        

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต 
และคณะ               

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต        
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงงาน
การเงิน 

- - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3. ด าเนินงาน E-GP - - - - 
4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. ความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขอใช้ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ของบุคลากรทุกคน 
2. ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการ
สามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบเชิงคุณภำพ 
1. ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีใน
การติดต่อประสานงานการเงิน 
เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
2. สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        งานระบบ e-gp ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าจะต้องด าเนินงานในระบบ e-gp 
และระเบียบของทางราชการในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
        
    
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
    (นางสาวนิฮาสนะ  สิทธิสาริกรรม) 
                     คร ้
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน                      สำรสนเทศและระบบ SET 
ลักษณะโครงกำร               □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน                นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียน    ข้อที ่……6……. 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
      ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่.....1-6...... 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
         3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักส้ตรสถานศึกษา 
         6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่    1 – 4                   
         1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
         4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่..........5……..                    
         5.การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง        
การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่  2  ,  4  ,  5  ,  7                   
       กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาศักยภาพนักเรียนส้่วิถีในศตวรรษที่ ๒๑ 
       กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
        กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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1. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อม้ลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอย้่เสมอ 
 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อม้ลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนชุมชน 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อม้ลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของคร้และนักเรียน 
 4. เพื่อจัดท าเอกสารข้อม้ลสารสนเทศให้ถ้กต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อน าข้อม้ลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมีประสิทธิภาพ 

2. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนที่มีความคล่องตัวส้งและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 -  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งานตามเกณฑ์การพิจารณา  
 เชิงคุณภำพ 
           -  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 
3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รวบรวมข้อม้ลน ามาท าร้ปเล่มสารสนเทศ
โรงเรียน 
2.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 จัดท าเอกสาร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
สารสนเทศโรงเรียน 
2.4 ด าเนินการจัดท าร้ปเล่ม 
2.5 สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2565 

นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 
นางสาวอรษา  เพ็งสกุล 

3 3.ติดตำม/ประเมินผล 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร 

1 กันยายน 2565 นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 
นางสาวอรษา  เพ็งสกุล 

4 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย 
นางสาวอรษา  เพ็งสกุล 
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4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดท าเอกสาร/

รายงาน 
งานสารสนเทศและ
ระบบ SET 

- - 5,000 5,000 

 รวม   5,000 5,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
-  จัดเก็บข้อม้ลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบ ถ้กต้อง เป็นปัจจุบัน  
- น าข้อม้ลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ 
-  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเก็บข้อม้ลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอย้่เสมอ 
  2.  สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อม้ลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ  
  3.  คร้และนักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อม้ลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.  สถานศึกษามีเอกสารข้อม้ลสารสนเทศท่ีถ้กต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมีประสิทธิภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวสธุิดา  หน้ช่วย) 
  หัวหน้างานสารสนเทศและระบบ SET 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                เร่งรัดติดตำมกำรใช้งบประมำณ 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาววนิสา  พรหมรัตน์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
      งานเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ติดตามตรวจสอบ รายงานผลการใช้งบประมาณ การก่อสร้างของ
โรงเรียน และรายงานไปยังคลังจังหวัด เพ่ือด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนอง
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพถ้กต้องตามระเบียบของภาครัฐและเกิดประสิทธิภาพส้งสุดต่อทางราชการและ
การท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค ์
        1.  เพื่อก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 -  บุคลากรที่รับบริการ ร้อยละ 95 มีความร้้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณ
ได้ถ้กต้อง 
    เชิงคุณภำพ 
          1. ผ้้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เกิดความตระหนักในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส้งสุด 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณเพ่ือใช้ข้อม้ล
ประกอบการตัดสินใจของผ้้บริหารในการ
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 

3. ประเมินผลและสรุปงำน 
จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 

4. สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาววนิสา พรหมรัตน์ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจง/วางแผน
ด าเนินการ 

- - - - 

2. ด าเนินการตามแผน 
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ  
2. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3. จัดท าเอกสาร 
4. สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

- - - - 

3. ติดตาม/ประเมินผล1.นิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร 

- - - - 

4. สรุป/รายงาน - -   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรใช้จ่าย
งบประมาณได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบรายงานโครงการ รายงานโครงการ 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 95 ของบุคลากร
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ส้งสุดแก่ผ้้เรียน 

ตรวจสอบรายงานประจ าปี รายงานประจ าปี 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      โรงเรียนสามารถงานเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณที่ก าหนดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
     

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาววนสิา  พรหมรัตน์) 
             พนักงานราชการ 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ควบคุมภำยในและประกันควำมเสี่ยง 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ  
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
      การจัดให้มีระบบงานควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงตามมาตรฐานที่ก าหนด แม้ว่าโรงเรียนจะจัดระบบ
การควบคุมภายในไว้ดีอย้่แล้ว ก็ตามแต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน จึงต้องควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค ์
          1.  เพ่ือควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงของสถานศึกษา 
         2.  เพ่ือรายงานการควบคุมภายในความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี 
5. เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
 -  ผ้้รับบริการทุกคนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงของ
สถานศึกษา 
          - ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
เชิงคุณภำพ 
           - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
ควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงของ
สถานศึกษา และทุกฝ่ายงาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

3. ประเมินผลและสรุปงำน 
จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 

4. สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจง/วางแผน
ด าเนินการ 

- - - - 

2. ด าเนินการตามแผน 
1. ติดต่อประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆ  
2. ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าเอกสาร 
4. สรุปรายงานผลต่อ
ผ้้บริหาร 

- - - - 

3. ติดตาม/ประเมินผล1.
นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยหัวหน้า
งาน/ฝ่ายบริหาร การ
ควบคุมความเสี่ยง
ภายใน 

- - - - 

4. สรุป/รายงาน - -   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
1. ความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ของบุคลากรทุกคน 
 2. ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการ
สามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบ 

ตรวจสอบรายงานโครงการ รายงานโครงการ 

เชิงคุณภำพ 
1. ในการติดต่อประสานงานเกิด
ความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
2. สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบรายงานประจ าปี รายงานประจ าปี 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
          โรงเรียนสามารถควบคุมการใช้งบประมาณที่ก าหนดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
     

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวสวุภรณ์  เรนชะนะ) 
                      คร ้
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                พัสดุกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล    
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
      งานพัสดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการ
ควบค้่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน คร้ เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ในฝ่ายต่างๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตาม
ระเบียบ 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถ้กต้องตามระเบียบ 
     2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
           - ร้อยละ 95 ของผ้้ให้บริการมีความร้้ ความช านาญในเรื่องระเบียบพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้อง
ตามระเบียบ 
เชิงคุณภำพ 
- ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดี เกิดความตระหนักในการติดต่อประสานงานและด าเนินการตามข้ันตอน  
- สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
- เขียนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- ด าเนินการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
- จัดพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อม้ลในระบบ แจ้ง
กรรมการตรวจรับ 
- บักทึกการเบิกพัสดุ/ลงบัญชี/ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์/ที่ดนิ/สินทรัพย์ 
- ล้างพักสินทรัพย์ 
ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี/รายงาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล 

3. ประเมินผลและสรุปงำน 
จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล 

4. สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

- - 150,000 150,000 

2 วัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสาร และซ่อม
บ ารุง  

- - 78,626 78,626 

 รวม - - 228,626 228,626 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรใช้จ่าย
งบประมาณได้ถ้กต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
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เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 95 ของบุคลากร
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ส้งสุดแก่ผ้้เรียน 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
           โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงประมาณและคุณภาพ 
 
 
 
        
    
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นายชาญณรงค์  ศรีชัยม้ล) 
            พนักงานราชการ 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                ธรุกำร ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
          งานธุรการ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นงานที่ส าคัญงาน
หนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบค้่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้บริการแก่นักเรียน คร้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ในฝ่ายต่างๆ
การบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ 
2. วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บข้อม้ลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอย้่เสมอ 
  2.  เพ่ือเป็นแหล่งข้อม้ลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนชุมชน 
 3.  เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อม้ลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของคร้และนักเรียน 
 4.  เพ่ือจัดท าเอกสารข้อม้ลสารสนเทศให้ถ้กต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5.  เพ่ือน าข้อม้ลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนที่มีความคล่องตัวส้งและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 -  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งานตามเกณฑ์การพิจารณา  
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เชิงคุณภำพ 
           -  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเพื่อรวบรวม
ข้อม้ลน ามาท าร้ปเล่มสารสนเทศ 
2.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 จัดท าเอกสาร/เบิกจ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ 
2.4 ด าเนินการจัดท าร้ปเล่ม 
2.5 สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์ 

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปเงินคงเหลือ 

30 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์ 

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์    
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงงาน
การเงิน 

- - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3. ด าเนินงานการเงิน - - - - 
4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
-  จัดเก็บข้อม้ลสารสนเทศ ระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ ของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบ ถ้กต้อง 
เป็นปัจจุบัน  
- น าข้อม้ลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ 
 -  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  สถานศึกษามีการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสาธารณชน 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          งานธุรการ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและ
ระเบียบของทางราชการและการปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
    

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
  (ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา  นาครินทร์) 
             พนักงานราชการ 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร                      บริหำรระบบงำนงบประมำณและพัสดุตำมหลักธรรมำภิบำล (D-STAR) 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่       □ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
          3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล        
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            ตามท่ีส านักงบประมาณได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ และ 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยกลุ่มบริหารงบประมาณและพัสดุ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 และแผนการใช้
งบประมาณ มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบติดตามงานพัสดุและครุภัณฑ์ รวมถึงจัดท าข้อสรุปการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และรายงานต่อผ้้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์  ๓๕  จังหวดัพังงา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณและพัสดุ  ตาม
หลักธรรมมาภิบาลขึ้น เพ่ือตรวจสอบการใช้งบประมาณในแต่ละปี  เพ่ือน าข้อม้ลในการใช้จ่ายในแต่ละงาน  มา
วิเคราะห์และสรุปเพ่ือเป็นข้อม้ลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เชิงประจักษ์และ
ถ้กต้องตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
    2. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถ้กต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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    3. เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมมาภิบาล 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
      สถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    เชิงคุณภำพ 
      1. โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินตามแผน/โครงการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 5 กลุ่ม งาน อย่างเป็นระบบ 
และถ้กต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผ้้เรียนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
      2. โรงเรียนมีบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณที่ถ้กต้องตามระเบียบการบัญชี และเป็นปัจจุบัน โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 2564 นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 

2 • กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย 
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง 

30 กันยายน 2565 

นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 
และคณะ 

3 ประเมินผลและสรุปงำน 
จัดท ารายงานสรุปโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ 

30 กันยายน 2565 นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 
และคณะ 

4. สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางมยุรีย์  เครือจันทร์ 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 1. วัสดุ อุปกรณ์ 
2. ค่าเอกสารงานพัสดุ 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และไอที 

- - 3,000 
3,000 

 
 

24,000 

3,000 
3,000 

 
 

24,000 
รวม - - 30,000 30,000 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้ำนปริมำณ 
1. ระบบงานการเงิน การบัญชี 
และพัสดุของโรงเรียนถ้กต้องตาม
ระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 
2. คร้และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานธุรการ การเงินและพัสดุได้
อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถ้กต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพส้งสุดในระดับดี 
3. สถานศึกษามีสื่อและ
เทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อย้่ใน
สภาพดีใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดี 

 
ประเมินผล 

สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 

 
 
 

 
แบบประเมินผล 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 

ด้ำนคุณภำพ 
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๕ จังหวัดพังงา มีระบบการเงิน  
การบัญชี และพัสดุที่ถ้กต้องเป็น
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
 

แบบประเมินผล 

 
 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา บริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
    2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและตรวจสอบการ
เบิกจ่ายให้ถ้กต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
    3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับอย่างเพียงพอ  มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

    ลงชื่อ................................................. 
               (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                 ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี                             
                                (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565  
                                ของโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จ.พังงำ 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่       □ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน  นายธนกร  ไกรนรา 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
          3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 12-13 ตุลาคม 2564 
1. หลักกำรและเหตุผล  
        เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม จากภาระงานของฝ่ายงานบริหาร
งบประมาณและแผนงาน ต้องมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565 และมีการจัดท าแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน 256๕ มีการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและตรวจสอบติดตามงานพัสดุและครุภัณฑ์รวมถึง
จัดท าข้อสรุปการตรวจสอบรายงานโครงการ ในการใช้จ่ายในแต่ละงาน สามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปข้อม้ลใน
การใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. พัฒนาและสร้างความร้้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการพัฒนาการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาประจ าปี ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
     2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ 
     3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผ้้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสร้างความร้้ ความเข้าใจ ใน
การพัฒนาการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประจ าปี การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในส าหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
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3. เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - ผ้้บริหารโรงเรียน คร ้พนักงานราชการทั้งหมด 51 คน 
    เชิงคุณภำพ 
          1. ผ้้บริหารโรงเรียน คร้ และบุคลากรทางการศึกษา มีความร้้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบ
การประเมินแนวใหม่ ตามร้ปแบบแนวทางการประเมินและกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ 2561 
 2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประจ าปี มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถ
ก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายความส าเร็ขสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและการด าเนินการระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม ควำมพึงพอใจ เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำร แผนพัฒนำประจ ำปี กำรระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่1พัฒนำและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนปฏบิัติกำร แผนพัฒนำประจ ำปี มำตรฐำน
และระบบกำรประเมินแนวใหม่ ตำมรูปแบบแนว
ทำงกำรประเมินและกฏกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 

 12-13 ต.ค 2565 นายธนกร  ไกรนรา 

2 กิจกรรมที่ 2 ติดตำม กำรเขียนแผนปฏิบัติการ 
แผนพฒันาประจ าปีและประเมินผลการจัด
การศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

12-13 ต.ค 2564 นายธนกร  ไกรนรา 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

12-13 ต.ค 2564 นายธนกร  ไกรนรา 
และคณะ 

4. สรุป/รำยงำน 12-13 ต.ค 2564 นายธนกร  ไกรนรา 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารกลางวัน 51 คน 2 วัน (2 มื้อ) 
วันละ4,080 บาท 

- 8,160 - 8,160 
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2 ค่าอาหารว่าง 51 คน  
2 วัน (4 มื้อ) วันละ 2,550 บาท 

- 5,100 5,100 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน (2 วัน)  
(รวม 12 ชั่วโมง) 

18,000 - - 18,000 

4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม - - 1,740 - 
                               รวมทั้งสิ้น 33,000 

                  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
ร้อยละ 90 เพื่อให้ผ้้เข้าอบรมสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนและตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถ้กต้องตามระเบียบที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ประเมินผล 
สังเกต,ส ารวจ 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 90 ของผ้้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการและวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คร้และบุคลากร สามารถเขียนโครงการ และวางแผนการ
ใช้จ่าย การจัดสรรงบประมาณได้ถ้กต้องตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายธนกร  ไกรนรา) 
      หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน                อบรมพัฒนำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระบบ NEW GFMIS 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ     
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่.......6............ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร   
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่......1,2............ 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  .........3..........  
         3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ           
                      คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
                      สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่.............7................. 
         กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS เป็นการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ 
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิร้ป
ราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อม้ลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถ้กต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ของส านักงบประมาณ 
      2.  เพ่ือระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคล  
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - ผ้้รับบริการทุกคนมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ การเบิกจ่ายงบประมาณ การเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          - ร้อยละ 100 ของผ้้รับบริการสามารถปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
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เชิงคุณภำพ 
         - ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานการเงิน เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
         - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

1 ตุลาคม 256๔ นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
- เบิกจ่ายเงิน เงินตามระเบียบ 
- จัดพิมพ์เอกสารการเบิกจ่าย 
- จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- บันทึกข้อม้ลในระบบ เงินเดือน เงินอ่ืนๆ 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง  

30 กันยายน 2565 

นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 
และคณะ 

3.  ประเมินผลและสรุปงำน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปเงินคงเหลือ 

30 กันยายน 2565 นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 
และคณะ 

4. 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงงาน
ระบบ GFMIS 

- - - - 

2. แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3. วัสดุ อุปกรณ์ 

จัดท าเอกสาร  
- - 10,000 10,000 

4. ประเมินผล - - - - 
5. สรุป รายงานผล - - - - 

รวม - - 10,000 10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมำณ 
    ความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขอใช้ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ
บุคลากรทุกคน ร้อยละ 100 
ของผ้้รับบริการสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
เชิงคุณภำพ 
     ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีใน
การติดต่อประสานงานการเงิน 
เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            โครงการอบรมพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ NEW GFMIS การเงินของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
 รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ) 
                 คร้ผ้ช้่วย 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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งำน/โครงกำร  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

งานระเบียบบริหาร
บุคคล 

- กิจกรรมจัดท า
แบบฟอร์มบุคคล 

1,000 นายภ้วรินทร์  บุญตา 

งานสวัสดิการและการ
ยกย่องเชิดช้เกียรติ 

- กิจกรรมยกย่องเชิด
ช้เกียรติ 
- กิจกรรมสวัสดิการ
บุคลากร 
- กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

10,000 นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 

งานพัฒนาข้าราชการคร้
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- พัฒนาระบบงาน
บุคคล 
- กิจกรรมศึกษาด้
งาน 
- กิจกรรมอบรมคร้ 
- ส ารองไปราชการ 

106,626 
 
 
 
 
 

นางปรมาภรณ์  ชนะภัย 

งานธุรการ  
ประชาสัมพันธ์ และ
สารสนเทศ 

จัดท าเอกสาร 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานสารสนเทศ 

1,000 นายวิษณุ  ไชยณรงค์ 

งานพัสดุกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

จัดซื้ออุปกรณ์
ส านักงาน 

60,000 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

20,000 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 

รวม 198,626 บำท หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อย
ยี่สิบหกบาทถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 



310 
 

 
โครงกำร/งำน                 ระเบียบบริหำรบุคคล 
ลักษณะโครงกำร             □ โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นายภ้วรินทร์ บุญตา 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   2, 3 
     2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
              การแข่งขันของประเทศ 
     3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที ่  2, 3, 4 
           2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผ้้เรียนรอบด้านตามหลักส้ตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
           4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   3 
     3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
              และผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ  
              บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1, 4 
     กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรรม  จิตส านึก 
               ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
     กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
         หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
จึงเป็นภารกิจส าคัญ   ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา   
เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว    อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความร้้ ความสามารถและมีจิตส านึก   
ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดช้เกียรติ มีความมั่นคง
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผ้้เรียนเป็นส าคัญ 
ขวัญและก าลังใจน ามาซึ่งแรงจ้งใจในการท างาน   ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานแล้ว  
ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความร้้สึกที่ดีต่อการท างาน   ท างานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อย
ชาและท้อแท้  การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการท างาน       
        ดังนั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ
งานระเบียบบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
         1. เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรคร้ ให้เป็นปัจจุบัน 
         2. เพื่อบริการแก่บุคคลในโรงเรียนเกี่ยวกับข้อม้ลต่าง ๆ 
         3. เพ่ือวางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
 3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภำพ 
 - บุคลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการับบริการ 
๔.กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปรับปรุงส ำนักงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วำงแผนกำรด ำเนินกำร (A) 
-ประชุมคร้กลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดท า
โครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.2 ด ำเนินกำรตำมแผน (D)  
-ส ารวจวัสดุ  อุปกรณ์ และจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 
1.3 นิเทศติดตำมผล (C) 
-ใช้เครื่องมือสอบถำมควำมพึงพอใจ 
ประเมินและรำยงำนผล 
-สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับและ
รายงานผล 
 

 
 
1 ตุลาคม  2564 
 
 
10 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
30 กันยายน 2565 

นายภ้วรินทร์ บุญตา 
นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 
คณะกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมจัดท า

แบบฟอร์มบุคคล 
- - 1,000 1,000 

 รวม   1,000 1,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
-  จัดเก็บข้อม้ลข้าราชการคร้ และบุคลากรทางการศึกษา
ถ้กต้องให้เป็นปัจจุบัน  
- น าข้อม้ลข้าราชการคร้ และบุคลากรทางการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถ้กต้องมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ 
-  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล ข้าราชการคร้ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีปฏิทินปฏิบัติงานและท าโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 
    2. ส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดเป็นระบบ 
    3. บุคลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการรับบริการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายภ้วรินทร์  บุญตา) 
                      คร ้
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



313 
 

 
โครงกำร/งำน           สวัสดิกำรและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน    นางสาวรุ่งฤดี ผิวฤดี 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   2, 3 
     2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
              ประเทศ 
     3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่   1, 2 
          1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   3  
      3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
               และผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ  
               บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1, 4 
      กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                           ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
      กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
            ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ 
การศึกษา เพราะบุคลากรเป็นผ้้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ  ผ้้เรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความร้้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้น จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความร้้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นการ เปิดมุมมองและโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ จะได้น ามาถ่ายทอดส้่ผ้้เรียน ขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความร้้สึก  ที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความร้้
ความสามารถส้งหากก าลังใจไม่ดี การปฏิบัติงานอาจจะไม่มี ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความร้้ความสามารถไม่ส้งนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การ  ปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความร้้
ความสามารถส้ง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็น ส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา จึงได้จัดท าโครงการสวัสดิการและยก
ย่องเชิดช้เกียรติแก่บุคลากรขึ้น โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.วัตถุประสงค ์
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    1. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่คร้ และบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้คร้และบุคลากรได้มีสร้างสรรค์ผลงานในเชิงวิชาการ 
    3. เพ่ือให้คร้และบุคลากรได้รับยกย่องเชิดช้เกียรติในฐานะคร้ผ้้สอน และบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 
 3.เป้ำหมำย 
เชิงปรมิำณ 
 - ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภำพ 
           - บุคลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการรับบริการ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนด าเนินการ 

    1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1 ตุลาคม 2564 นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 

2 ด าเนินการตามแผน 
   - กิจกรรมยกย่องเชิดช้เกียรติ 
   - กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 

 
10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2565 

นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 
นายภ้วรินทร์ บุญตา 
นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 

3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
    3.1 การประเมินผล 
-แบบสังเกต 
         -แบบสอบถาม 

1 กันยายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 
นายภ้วรินทร์ บุญตา 
นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 

4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
4.1การพัฒนาระบบงานบุคคล 

30 กันยายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมยกย่องเชิด

ช้เกียรติ 
-มุทิตาจิต 

- - 2,000 2,000 

2 กิจกรรมสวัสดิการ
บุคลากร 

- - 1,000 
 

1,000 
 

3 กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
-คร้ดีไม่มีวันลา 
-คร้ดีศรีราชประชา 
-สร้างขวัญก าลังใจ
ประจ าเดือน 

- -  
 
 
1,000 
6,000 

 
 
 
1,000 
6,000 

 รวม   10,000 10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคล
กรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 -ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคล
กรมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
-ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคล
กรมีการท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
และพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
เชิงคุณภำพ 
ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๓๕  จ านวน 110
คนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่คร้ 
และบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

 
 

               สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

            แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. คร้และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
   2. คร้และบุคลากรได้รับยกย่องเชิดช้เกียรติในฐานะคร้ผ้้สอน และบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวรุ่งฤดี  ผิวด า) 
                  คร้ผ้้ช่วย 
          ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน          พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน    นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   2, 3 
     2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
              ประเทศ 
     3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่   1, 2, 4 
         1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   3  
     3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ   
              ผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหาร   
              หลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1, 4 
     กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                          ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
     กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผ้้เรียนเป็นส าคัญ  ผ้้สอนเป็นผ้้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความร้้แก่ผ้้เรียน  โดย
การจัดหาแหล่งการเรียนร้้  ทั้งแหล่งการเรียนร้้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผ้้เรียนเกิดการเรียนร้้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผ้้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความร้้ความสามารถทั้ง
ด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนร้้ตาสง ๆ  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความร้้ส้่เรียนในวิธีต่าง 
ๆ  ให้ผ้้เรียนได้เกิดการเรียนร้้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจ
ที่สมบ้รณ์แข็งแรงและขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความร้้ความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความร้้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดส้่ผ้้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญ
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และก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้คร้และบุคลากรได้รับการประเมินการปฏิบัติงา 
     2. เพื่อพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน 110 คน 
   เชิงคุณภำพ 
           - บุคลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการรับบริการ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนด าเนินการ 

    1.1ประชุมวางแผนภายในฝ่ายฯ 
1 ตุลาคม 2564 นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 

2 ด าเนินการตามแผน 
   - กิจกรรมอบรมคร้ 
   - กิจกรรมศึกษาด้งาน 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบงาน 
   -กิจกรรมส ารองไปราชการ 

 
10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2565 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นายศุภกฤต  ค าทา 
นางสาวมัลลิกา สุธาธรรม 
นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 

3 ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
    3.1 การประเมินผล 
   -แบบสังเกต 
   -แบบสอบถาม 

1 กันยายน 2565 นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 

4 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
4.1การพัฒนาระบบงานบุคคล 

30 กันยายน 2565 นางปรมาภรณ์ ชนะภัย 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมพัฒนา

ระบบงานบุคคล 
- - - - 

2 กิจกรรมศึกษาด้งาน - - 20,000 20,000 
3 กิจกรรมอบรมคร้ 

 
- - 36,626 36,626 

๔ กิจกรรมส ารองไป
ราชการ 

- - 50,000 50,000 

 รวม - - 106,626 106,626 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคลกรมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 -ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคลกรมีความประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
-ร้อยละ 80 ข้าราชการคร้และบุคคลกรมีการท าผลงาน
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ และพัฒนาตนเองอย้่ตลอดเวลา 
เชิงคุณภำพ 
ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๕  จ านวน 110คนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่คร้ 
และบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. คร้และบุคลากรได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน 
     2. กลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนาคร้ให้เป็นคร้มืออาชีพ 
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     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางปรมาภรณ์  ชนะภัย) 
               คร้ช านาญการ 
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน               ธุรกำร ประชำสัมพันธ์ และสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   6 
         6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่   1 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   5  
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่  1, 4, 7 
         กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา ด้าน คุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนร้้ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงมีความส าคัญในการเป็นสื่อ
ประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นข้อม้ลในการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลส้่ชุมชน จากหลักการดังกล่าว  เห็นสมควรให้มีการจัดท าโครงการธุรการ 
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ ข้อม้ล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผลงานดีเด่นของข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
สาธารณะชน ได้รับร้้ข่าวสารด้านการบริหารกลุ่มบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา ด้วย
เหตุผลดังกล่าว  จึงจัดท าโครงการ ธุรการประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล ขึ้นเพ่ือ  ประชาสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนร้้ในการจัดการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่าง กว้างขวางต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน / กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการคร้ บุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรและระหว่างองค์กรอย่าง
เข้าใจ 
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3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
       - ผ้้บริหาร คร้และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จ านวน 110 คน    
   เชิงคุณภำพ 
       -  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ลข้าราชการคร้และบุคลากร สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - บคุลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการรับบริการ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

10 พฤศจิกายน 2564 นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
นางสาวสุวรรณี  ศิริเพ็ชร์ 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รวบรวมข้อม้ลน ามาท าร้ปเล่มสารสนเทศ
โรงเรียน 
2.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 จัดท าเอกสาร/เบิกจ่ายงบประมาณ
สารสนเทศโรงเรียน 
2.4 ด าเนินการจัดท าร้ปเล่ม 
2.5 สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2565 

นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
นางสาวสุวรรณี  ศิริเพ็ชร์ 

3 3.ติดตำม/ประเมินผล 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร 

1 กันยายน 2565 นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
 

4 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดท าเอกสาร/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ 
งานสารสนเทศ 

- - 1,000 1,000 

 รวม   1,000 1,000 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
-  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร  โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงาน และระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนที่มีความคล่องตัวส้ง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
-  ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการ
จัดการข้อม้ล สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานตามเกณฑ์การพิจารณา  
เชิงคุณภำพ 
-  สถานศึกษามีการจัดการข้อม้ล
ข้าราชการคร้และบุคลากร 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  สถานศึกษามีการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสาธารณชน 
 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
 

 
 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเก็บข้อม้ลข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษา สารสนเทศ ของโรงเรียนที่
เป็นปัจจุบันอย้่เสมอ 
  2. สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อม้ลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ  
  3. คร้และนักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อม้ลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. สถานศึกษามีเอกสารข้อม้ลสารสนเทศท่ีถ้กต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถ้กต้องมีประสิทธิภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
           

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายวิษณุ  ไชยณรงค์) 
                 คร้ผ้ช้่วย 
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร/งำน           พัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ลักษณะโครงกำร       □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   2, 3 
       2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
                ประเทศ 
       3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
         มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่   1, 2 
           1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   3 
       3. การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ  
              ผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหาร                   
              หลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1, 4 
       กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
               ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
       กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ต้องด าเนินการควบค้่กับการจัดกิจกรรม 
และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา
ในฝ่ายต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคลดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถรองรับการท างานในการด าเนินงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการงานพัสดุกลุ่ม
บริหารบุคคล เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มี  
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้กต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิด  ประสิทธิภาพ
ส้งสุดต่อทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อด าเนินการจัดซื้อวัสดุในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      2. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในส านักงานบริหารงานบุคคล 
 3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 80  มีอุปกรณ์และวัสดุในการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
เชิงคุณภำพ 
           - ผ้้บริการมีทัศนะที่ดี เกิดความตระหนักในการอ านวยความสะดวกในอุปกรณ์และวัสดุ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รวบรวมข้อม้ลน ามาท าร้ปเล่มสารสนเทศ
โรงเรียน 
2.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 จัดท าเอกสาร/เบิกจ่ายงบประมาณ
สารสนเทศโรงเรียน 
2.4 ด าเนินการจัดท าร้ปเล่ม 
2.5 สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2564 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวธิดารัตน์ ตันสกุล 

3 3.ติดตำม/ประเมินผล 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร 

1 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
 

4 สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 งานพัสดุฝ่ายบุคคล 

 
- - 60,000 60,000 

 รวม   60,000 60,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
     - ร้อยละ 80  มีอุปกรณ์และ
วัสดุในการด าเนินงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
เชิงคุณภำพ 
    - ผ้้บริการมีทัศนะที่ดี เกิด
ความตระหนักในการอ านวยความ
สะดวกในอุปกรณ์และวัสดุ 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 
   
              สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 

            แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเป็นระบบ 
2. บุคลากรได้รับการบริการที่ดีและมีความพอใจในการรับบริการ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
     
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม) 
                      คร ้
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



327 
 

 
โครงกำร                พัฒนำระบบสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ลักษณะโครงกำร        โครงกำรใหม่    □ โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน   นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่   2, 3 
     2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน                       
              การแข่งขันของประเทศ 
     3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
       มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำที่   1, 2 
           1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่   3  
     3.  การพัฒนาคร้ ผ้้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ           
              คนพิการและผ้้ด้อยโอกาส ให้มีความร้้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผ้้ดอยโอกาส  
              สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักส้ตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   1, 3 
     กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                          ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
     กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันกลุ่มบริหารงานบุคคลเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในองค์กรที่ต้อง
ค านึงถึงอย่างมาก เช่นปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสารสนเทศเป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งองค์กรต้องยอมรับว่าการด าเนินงานต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นระบบสารสนเทศในการบริหารบุคคล จึงมีความจ าเป็นต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุน 
การจัดการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดหาบุคลากร การจ้างงาน  การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกการอบรม การด าเนินการทางวินัย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล 
    2. เพ่ือให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
         - ร้อยละ 80  มีระบบสารสนเทศในการด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ 
   เชิงคุณภำพ 
         - ร้อยละ80 ของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบที่ถ้กต้อง 
         - ร้อยละ80 ของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
         - ร้อยละ80 ของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นแหล่งบริการให้ข้อม้ลข่าวสารแก่บุคลากรในโรงเรียน            
ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รวบรวมข้อม้ลน ามาท าร้ปเล่มสารสนเทศ
โรงเรียน 
2.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3 จัดท าเอกสาร/เบิกจ่ายงบประมาณ
สารสนเทศโรงเรียน 
2.4 ด าเนินการจัดท าร้ปเล่ม 
2.5 สรุปรายงานผลต่อผ้้บริหาร 

10 ธันวาคม 2564 
10 มิถุนายน 2565 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวอรษา เพ็งสกุล 
นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 

3 3.ติดตำม/ประเมินผล 
3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดย
หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร 

1 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวศิรินภา เดชเจริญ 

4 4.สรุป/รำยงำน 30 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 



๓๔๔ 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- - 20,000 20,000 

 รวม   20,000 20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ80ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลากรได้รับการพัฒนาขึ้น
สามารถให้บริการสารสนเทศแก่
ผ้้เกี่ยวข้องได้โดยไม่ติดปัญหา 

 
สังเกต 

สอบถาม 
 
 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ถ้กต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
     2. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีบริการข้อม้ล / สารสนเทศที่จ าเป็นให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน                             
         ราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา  
     3. กลุ่มบริหารงานบุคคลจะน าความร้้ในการระบบสารสนเทศและน ามาปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มี    
         คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
     4. บุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา / หน่วยงานภายนอกได้รับข้อม้ลที่ต้องการ 
         อย่างทันเวลา 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
            

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
          รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม) 
                       คร ้
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๔๕ 

 

 
     
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 
 
 
 

 
 
 



๓๔๖ 
 

งำน/โครงกำร 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

งำนตำมโครงสร้ำง งำนย่อย/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.งานอาคารสถานที่ 1. พัฒนาอาคาร สถานที่ 

และสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการโรงเรียน
สดใส ร่วมใจก าจัดขยะ 

40,000 
 

10,000 

นายสุทธญาณ์  แก้วหน้นวล 
 

นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม 

2.งานสาธารณ้ปโภค 1. งานซ่อมระบบไฟฟ้า 10,000 นายพรชัย  พรหมด้วง 
2. งานซ่อมระบบน้ า 21,000 นายพรชัย  พรหมด้วง 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าอ่ืนๆ 728,830 นางสาวลลิตา  นาคสง่า 

3.งานสหกรณ์โรงเรียน  - น.ส.ณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ 
4.งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 12,000 นางสาวจารุณี  ไหวพริบ 
5.งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. กิจกรรมจัดท าวารสาร 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมเว็บไซด์
โรงเรียน 

12,626 นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต 

6.งานธนาคารโรงเรียน กิจกรรมงานธนาคาร
โรงเรียน 

4,600 นางสาวลลิตา  นาคสง่า 

7.งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย 8,000 นางสาวเสาวนี สุดหาร 
8.งานยานพาหนะ - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ซ่อมบ ารุง 
240,000 
40,000 

นางจุรีย์พร  รามทัศน์ 

9.งานโสตและทัศน้ปกรณ์ งานโสตและทัศน้ปกรณ์ 15,000 นายวิษณุ  ไชยณรงค์ 
10.งานกลุ่มโรงเรียนและ
เครือข่ายการศึกษา 

งานกลุ่มโรงเรียนและ
เครือข่ายการศึกษา 

- น.ส.ตะวันดาว  สวุรรณเลิศ 

11.งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายการศึกษา 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่าย
การศึกษา 

7,000 นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 

12.งานสารบรรณโรงเรียน งานเอกสาร 7,000 นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 
13.งานพัสดุกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

งานพัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

20,000 น.ส.บุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์ 

14.งานธุรการ
ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 

งานธุรการ 
ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 

7,000 นางสาวลลิตา  นาคสง่า 

รวม 1,183,056 บาท 
 
 



๓๔๗ 

 

 
โครงกำร/งำน               พฒันำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่          √  โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน    นายสุทธญาณ์  แก้วหน้นวล 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 5 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4   
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่  5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำที่  2 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  5 
           5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง
การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1  ตลุาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่บุตร-กุลธิดา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผ้้มีความร้้ควบค้่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ ภ้มิทัศน์และแหล่งเรียนร้้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ มากกว่าอย้่ที่บ้าน จึง
ต้องด้แลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภ้มิทัศน์และแหล่งเรียนร้้ รง
เรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนร้้ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี



๓๔๘ 

 

สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักส้ตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
     1  เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนร้้ การปฏิบัติงานของบุคลลากรในโรงเรียน 
     2  เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการด้แลพร้อมใช้งานได้อย้่ตลอดเสมอ พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนร้้ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนร้้ต่อยักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
          - แหล่งเรียนร้้ทุกแห่งเอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้ อาคาร อาคารประกอบต่างๆ อย้่ในสภาพดีปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
    เชิงคุณภำพ 
          - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผ้้เรียนเกิด
เรียนร้้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - อาคารเรียนและอาคารประกอบมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคร้ใช้แหล่งเรียนร้้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
1.2แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3ประชุมคณะท างาน 
1.4ด าเนินงานตามโครงการ 
1.5นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
1.6ประเมินผลสรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2565 

นายสุทธญาณ์ แก้วหน้นวล 

2 กิจกรรมปรับภ้มิทัศน์บริเวณโรงเรียน 
- กิจกรรมสุขาน่าใช้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
1.2แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงา 
1.3ประชุมคณะท างาน 
1.4ด าเนินงานตามโครงการ 
1.5นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
1.6ประเมินผลสรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2564 ถึง
30 กันยายน 2565 

 
นางสาววนิดา เย็นประโคน 
นายสุทธญาณ์ แก้วหน้นวล 



๓๔๙ 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมกิจกรรมงานซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
1.1จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์-เครื่องมือ 

 20,000  20,000 

2 กิจกรรมปรับภ้มิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 
2.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
2.2 ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆในงานปรับภ้มิทัศน์ 
2.3 กิจกรรมสุขาน่าใช้ 

 15,000 
 
 
 
 
5,000 

 15,000 
 
 
 
 
5,000 

 รวม  20,000  20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 งานซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ และการปรับภ้มิ
ทัศน์บริเวณโรงเรียน มีความ
ปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

-สังเกต 
-ส ารวจ 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมินผลงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบส ารวจ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินผลงาน 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       7.1 อาคารสถานที่มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย้่เสมอ มีความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและสถานที่
ภายในโรงเรียน 
       7.2 ภ้มิทัศน์โรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยต่อการใช้งาน เพียงพอและเป็นแหล่งเรียนร้้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุทธญาณ์  แก้วหน้นวล) 
        หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๕๑ 
 

 
งำน                           ซ่อมแซมระบบน  ำภำยในโรงเรยีน 

ลักษณะโครงกำร               โครงกำรใหม่     √  โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายพรชัย พรหมด้วง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 6  
         √  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         √   มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำท่ี 1,2,5 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 5 
        √  5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1,4,6,7 
        √  กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        √  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        √  กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
        √  กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
 ระยะเวลำด ำเนินกำร   1  ตุลาคม  25๖4 - 30  กันยายน  25๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
     เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก มีการพัฒนา
และขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ต่าง ๆ บ้านพักแฟลตคร้  
อาคารการโรงแรม และแม้กระทั่งหอนอน ที่ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค  อีก
ทั้งโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. นักเรียน
เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้น้ ามากเป็นพิเศษ เนื่องด้วย สถานการณ์โรคไวรัส โคโรนา 2019 ระบาดหนัก จ าเป็น
จะต้องล้างมือ ก่อนและหลังกินข้าว นักเรียนประถมจะต้องแปรงฟันเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ เพ่ือเป็น
การปฏิบัติตนให้ถ้กสุขลักษณะ ป้องกันตนเอง เพ่ือให้ห่างไกลจากโรค  
ดังนั้น งานสาธารณ้ปโภคกลุ่มบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการงานซ่อมระบบน้ าภายในโรงเรียน ขึ้น เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับ นักเรียน คร้และบุคลกร ภายในโรงเรียนต่อไป 
 
 



๓๕๒ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน คร้และบุคลกร ภายในโรงเรียนมีน้ าใช้ที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการอุปโภคและ
บริโภค 
 2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบรองรับและแก้ปัญหาระบบน้ า 
3.เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 

1. คณะคร้ บุคลากรนักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบน้ า
ภายในโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. นักเรียน คร้และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้น้ า อย่างน้อยร้อยละ 80 
   เชิงคุณภำพ 
         1. คณะคร้ บุคลากร นักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบน้ าภายใน
โรงเรียน 
         2. นักเรียน คร้และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงระบบน้ าด่ืมภายในโรงเรียน 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
5. ประเมินผลสรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -30 ก.ย.65 คร้พรชัย พรหมด้วง 

2 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงระบบน้ าใช้ภายในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างาน 
      3. ด าเนินงานตามโครงการ 
      4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
      5. ประเมินผลสรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -30 ก.ย.65 คร้พรชัย พรหมด้วง 

 
 
 
 



๓๕๓ 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 21,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงระบบน้ าด่ืม
ภายในโรงเรียน 
1.1เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ า
ดื่ม  

   

1,000 

 

1,000 

2 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงระบบน้ าใช้
ภายในโรงเรียน 

  20,000 

 
20,000 

 

 รวม   21,000 21,000 
 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียน  คร้  และบุคลากรเห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจ 

 
 
- แบบส ารวจ 

2.  โรงเรียนมีการใช้น้ าอย่างเพียงพอส าหรับการบริหาร
จัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน   

- การสังเกต  
- ส ารวจ 

 
- แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 80  ของผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

- ส ารวจ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. นักเรียน คร้และบุคลกร ภายในโรงเรียนมีน้ าใช้ที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการอุปโภคและบริโภค 
 2. โรงเรียนมีระบบรองรับและแก้ปัญหาระบบน้ า 
 
  

  
 
 
 
 
 
           

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายพรชัย  พรหมด้วง) 
        หัวหน้างานสาธารณ้ปโภค 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๕๔ 

 

 
งำน                          ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยในโรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร               โครงกำรใหม่     √  โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นายพรชัย พรหมด้วง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 6  
         √  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         √   มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำท่ี 1,2,5 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 5 
        √  5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1,4,6,7 
        √  กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        √  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        √  กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
        √  กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม 25๖4 - 30  กันยายน  25๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
     เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก มีการพัฒนา
และขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ต่าง ๆ บ้านพักแฟลตคร้  
อาคารการโรงแรม และแม้กระท่ังหอนอน ที่ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้า   
ดังนั้น งานสาธารณ้ปโภคกลุ่มบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ขึ้น เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับ นักเรียน คร้และบุคลกร ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน คร้และบุคลกร ภายในโรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความจ าเป็น 
 2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบรองรับและแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
 
 
 



๓๕๕ 

 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
         1. คณะคร้ บุคลากรนักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80  
         2. นักเรียน คร้และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า อย่างน้อยร้อยละ 80 
   เชิงคุณภำพ 
        1. คณะคร้ บุคลากร นักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน 
        2. นักเรียน คร้และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะท างาน 

7. ด าเนินงานตามโครงการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

8. ประเมินผลสรุปและรายงานผล 

1 ต.ค 64 -30 ก.ย.65 คร้พรชัย พรหมด้วง 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 

 10,000  10,000 

 รวม  10,000  10,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียน  คร้  และบุคลากรเห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจ 

 
 
- แบบส ารวจ 

2.  โรงเรียนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอส าหรับการ
บริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน   

- การสังเกต  
- ส ารวจ 

 
- แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 80  ของผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

- ส ารวจ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. นักเรียน คร้และบุคลกร ภายในโรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความจ าเป็น 
 2. โรงเรียนมีระบบรองรับและแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
      
 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายพรชัย  พรหมด้วง) 
        หัวหน้างานสาธารณ้ปโภค 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๕๗ 

 

 
โครงกำร                      ระบบสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร            √  โครงกำรใหม่       โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นายพรชัย พรหมด้วง 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 6  
         √  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         √   มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำท่ี 1,2,5 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 5 
        √  5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่1,4,6,7 
        √   กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        √  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        √  กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
        √  กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม  25๖4 - 30  กันยายน 25๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก   จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   
ดังนั้น งานสาธารณ้ปโภคกลุ่มบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณ้ปโภคภายในโรงเรียน 
ขึ้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเก่ียวกับค่าไฟฟ้า  ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ ภายใน
โรงเรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณ้ปโภคได้อย่างเพียงพอ  
           2. เพ่ือบริการระบบสาธารณ้ปโภคท่ีดีให้กับคณะคร้ บุคลากร นักเรียน ภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 



๓๕๘ 

 

           3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสาธารณ้ปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถ้กต้องตาม 
        ระเบียบการของทางราชการ 
3.เป้ำหมำย 
     เชิงปริมำณ 

1. คณะคร้ บุคลากรนักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 
สาธารณ้ปโภค อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนร่วมกันประหยัดการใช้สาธารณ้ปโภค อย่างน้อยร้อยละ 80 
     เชิงคุณภำพ 
         1. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการจ่ายค่าสาธารณ้ปโภค  
         2. คณะคร้ บุคลากร นักเรียน และผ้้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบ 
สาธารณ้ปโภค  
         3. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนตระหนักถึงความประหยัดในการใช้สาธารณ้ปโภค 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมหรือวำงแผน ( Plan ) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะ
คร้เพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ  
1.2 ประสานผ้้รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณของโรงเรียนรับทราบก าหนดแผนงาน 
1.3 มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
1.4 ออกค าสั่ง/มอบหมายงานรับผิดชอบแต่ละฝ่าย
ด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – พ.ย. 64  
 

คร้พรชัย พรหมด้วง 
ครล้ลิตา นาคสง่า 

 

2 ขั นปฏิบัติตำมแผน ( Do ) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่ง
แบ่งหน้าที่ปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายแต่ละฝ่าย
เพ่ือพิจารณาจัดสรรหาค่าสาธารณ้ปโภคท่ีจ าเป็นต่อ
การบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน  
ได้แก่ 
  1. ค่าไฟฟ้า 
  2. ค่าไปรษณีย์ 
  3. ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ 
2.2 ส ารวจค่าใช้จ่ายสาธารณป้โภค  
ค่าไฟฟ้า  ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่า
โทรศัพท์ของโรงเรียน 
 

 

 

ต.ค. 64 – พ.ย. 64 

 

 

 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
คร้พรชัย พรหมด้วง 
ครล้ลิตา นาคสง่า 

 
 
 
 

คร้พรชัย พรหมด้วง 
ครล้ลิตา นาคสง่า 



๓๕๙ 
 

2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณ้ปโภคท่ีจะใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 
2.4 ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณ้ปโภค ต่าง ๆ ตามใบ
แจ้งหนี้ของแต่ละเดือน 
2.5. สรุปตารางค่าใช้จ่ายค่าสาธารณ้ปโภค ต่าง ๆ 
ของโรงเรียน เสนอผ้้บริหารต่อไป 

 

3  ประเมินผล ( Check ) 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

3.1 นิเทศ /ติดตาม 

3.2 ประเมินข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึงพอใจ 

จากผ้้รับบริการ 

3.3 ร่วมกับคณะผ้้บริหาร  ผ้้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง
ก ากับด้แลพร้อมทั้งแก้ปัญหาเพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดจนสิ้นสุดโครงการ 

 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
คร้พรชัย พรหมด้วง 
ครล้ลิตา นาคสง่า 

 

4  น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ ( Action ) 
4.1 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
4.2 จัดท าเพ่ือเสนอต่อคณะผ้้บริหาร    
4.3 น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผ้้บริหาร
รับทราบ 

25 ก.ย 65 - ๓๐ 
ก.ย. 65 

คร้พรชัย พรหมด้วง 
ครล้ลิตา นาคสง่า 

 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 723,830 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าไฟฟ้า  700,000  700,000 
2 ค่าไปรษณีย์  3,830  3,830 
3 ค่าอินเตอร์เน็ตและ 

ค่าโทรศัพท์ 
 20,000  20,000 

 รวม  723,830  723,830 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80  ของนักเรียน  คร้  
และบุคลากรเห็นความส าคัญและ
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้
สาธารณ้ปโภคอย่างประหยัด   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจ 

 
 
- แบบส ารวจ 

2.  โรงเรียนมีการใช้
สาธารณ้ปโภคอย่างเพียงพอ
ส าหรับการบริหารจัดการพัฒนา
การศึกษาภายในโรงเรียน   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจ 

 
 
- แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 80  ของผ้้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

- ส ารวจ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณ้ปโภคอย่างเป็นระบบ 
           2.  สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนร้้ที่สมบ้รณ์ทั้งด้านวิทยบริการและสาธารณ้ปโภคท่ี       
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
 3.  มีการบริหารจัดการด้านสาธารณ้ปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถ้กต้องตามระเบียบการ
ของทางราชการ 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
           
 
 
      

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายพรชัย  พรหมด้วง) 
        หัวหน้างานสาธารณ้ปโภค 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๖๑ 
 

 
 
โครงกำร/งำน           สหกรณ์โรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร       □โครงกำรใหม่    โครงกำรต่อเนื่อง□โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน      นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 5 
             5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
             มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                      ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 6 
                          6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                      ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นพิจำรณำที่ 1 
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
              มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรประเด็นพิจำรณำท่ี 1 
                          1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
            มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญประเด็นพิจำรณำที่ 1 
                      1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ 1 
           1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 
           กลยุทธ์ที่ 1  ปลก้ฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                 ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 ถึง ๓๐ กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
           กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ที่ถ้กต้องให้กับนักเรียนได้ถ้กต้อง โดยสามารถบ้รณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
หลายกลุ่มสาระการเรียนร้้ นักเรียนร้้จักการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือ
เป็นทุนด าเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง   ซึ่งเป็นการป้พ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนใน
เรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   มีนิสัยรักการท างาน   มีความรับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรี ยน
สามารถน าความร้้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 



๓๖๒ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความร้้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความร้้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

           2. เพ่ือปล้กฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 

           3. เพ่ือปล้กฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 

           4. เพ่ือจัดหาสินค้าราคาถ้กและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
        - นักเรียน  และคร้ได้มีส่วนร่วมการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน  ร้อยละ  90 % 
        - นักเรียน  และคร้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
เชิงคุณภำพ 
        - นักเรียนมีความร้้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความรับผิดชอบ 
และสามารถน าความร้้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ  90 % 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 1.ประชุมชี แจง/วำงแผนด ำเนินกำร (P) 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

 

1 ต.ค.64 – 30 
ก.ย.65 

 

น.ส.ณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ 

2 2.ด ำเนินกำรตำมแผน (D) 
2.1 ติดต่อประสานงานกับผ้้ประกอบการ เพ่ือ
จัดเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดภาคเรียน 
2.2 ด าเนินการจัดซื้อของเข้าร้านค้าสหกรณ์
โรงเรียน 
2.3 จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับสหกรณ์ การ
ซื้อขายหุ้น การปันผลประจ าปี 64 
2.4 สรุปรายงานผลการเงิน บัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

 

1 ต.ค.64 – 30 
ก.ย.65 

 

 

 

 

นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี 

3 ขั นตรวจสอบ และประเมินผล (C) 
3.1ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3.2ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินงาน  
3.3สรุปรายงานผล 

 

1 ต.ค.64 – 30 
ก.ย.65 

 

นางสาวภาวิณี ตั้งตระก้ล 



๓๖๓ 

 

4 ขั้นปรับปรุง และพัฒนา (A) 
4.1น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  
4.2ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 

30 ก.ย.65 

 

น.ส.ณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ การซื้อขายหุ้น การ
ปันผลประจ าปี 2565 

- - - - 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความร้้ และทักษะเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความร้้
และ   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่าย และ
การลงทุน 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการประหยัดอดออม 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีจัดหาสินค้าราคาถ้กและ
คุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 

 

ประเมิน 

 

สอบถาม 

สังเกต 

สังเกต 

 

แบบประเมินความร้้ 

 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีความร้้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนใน
การใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความรับผิดชอบ และ
สามารถน าความร้้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 



๓๖๔ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการบริการแก่คร้และนักเรียน  
 2.คร้และนักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
 3.โรงเรียนน าผลการด าเนินงานไปพัฒนาการศึกษา 
 4. คร้และนักเรียนเข้าใจหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ รวมทั้งการให้บริการแก่ล้กค้า 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
     (นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์) 
        หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๖๕ 

 

 
โครงกำร/งำน                สมัพันธ์ชุมชน 
ลักษณะโครงกำร            โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง      โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน     นางจารุณี  บุญฮก 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่  ๓,๔,๕,๖ 
          3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้ 
          4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่  ๒,๕,๖ 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่ ๕  
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                   การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ ๑,๗ 
        □ กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                             ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 
        □ กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล            
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
                พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด
การปฏิร้ปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งการปฏิร้ปกระบวนการเรียนร้้ ปฏิร้ปโครงสร้างและการบริหารจัด
การศึกษา ที่มีการกระจายอ านาจส้่เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ๆ (มาตราที่ 8 และ 9) จากหลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ แสดงถึงการให้
ความส าคัญแก่ชุมชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และหลักการ
ดังกล่าวมีความเป็นร้ปธรรมมากขึ้นในมาตรา 40 ที่ก าหนดให้มีกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผ้้แทนปกครอง ผ้้แทนคร้ ผ้้แทนองค์กรชุมชน 
ผ้้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ้้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผ้้แทนพระสงฆ์และ/หรือ ผ้้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผ้้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนมีบทบาทในการสร้างเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสามารถ
ด ารงชีวิตอย้่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาทและความส าคัญต่อการจัดการศึกษา



๓๖๖ 
 

ของโรงเรียนในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนร้้มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคม และภาระหน้าที่ที่
จะให้การอบรมกล่อมเกลาแก่สมาชิกในสังคม ซึ่งรวมถึงเยาวชนด้วย เพ่ือให้ร้้จักกฎเกณฑ์ แบบแผนของสังคม
ในวิถีชีวิตที่เป็นจริง เพ่ือให้เยาวชนร้้จักบทบาทของตนเองและผ้้อ่ืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จัดงหวัด
พังงา เห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้อง
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้
สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนร้้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส้งสุดต่อผ้้เรียน จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้
ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน กับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.  เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริการให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพส้งสุด 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
  - ร้อยละ 95  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
          - ร้อยละ 95  ชุมชนและละแวกใกล้เคียง 
    เชิงคุณภำพ 
          - นักเรียน คร้ ผ้้ปกครอง ชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อก้ลซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ผ้้รับบริการมีทัศนะคติท่ีดีในการติดต่อประสานงานสารบรรณมีความเข้าใจตรงกัน สามาร
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบและการจัดการศึกษา มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. วำงแผนด ำเนินกำร (P) 
1.1จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผ้้บริหารโรงเรียน 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

ต.ค64 

ต.ค64 

ต.ค64 

 

นางจารุณี  บุญฮก 

2 ด ำเนินกำรตำมแผน 
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน จัดกิจกรรมและน า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

นางจารุณี  บุญฮก       

3 ขั นตรวจสอบ และประเมินผล (Checking) 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินงาน  
3.3 สรุปรายงานผล 

 

ต.ค.64 – ก.ย.65 

 

นางจารุณี  บุญฮก 



๓๖๗ 

 

4 ขั นปรับปรุง และพัฒนำ (Action) 
4.1 น าผลการประเมินไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
4.2 ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

 

ก.ย.65 

 

นางจารุณี  บุญฮก 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 1. กิจกรรมจัดท าของที่ระลึก
และงานบุญต่างๆ 

- 12,000 - 12,000 

 รวม  12,000 - 12,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 95  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และ
เอกชนมีพอใจขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
ของผ้้รับบริการ 
- ร้อยละ 95  ชุมชนและละแวกใกล้เคียง
พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผ้้ที่
เกี่ยวข้อง  

 

ประเมิน 

สอบถาม 

สังเกต 

สังเกต 

 

แบบประเมินความร้้ 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

เชิงคุณภำพ 
 ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อ
ประสานงานสารบรรณมีความเข้าใจตรงกัน 
สามารถด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ
และการจัดการศึกษา มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

 

 



๓๖๘ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. ผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานสารบรรณและสามารถปฏิบัติได้
ถ้กต้องตามระเบียบ  
        2. ให้บริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชนและสามารถปฏิบัติได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
        3. ผ้้รับบริการมีทัศนะคติท่ีดีในการติดต่อประสานงานสัมพันธ์ชุมชนและ เกิดความเข้าใจตรงกัน 
สามารถด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
        4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางจารุณี  บุญฮก) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๖๙ 
 

 
โครงกำร/งำน                ประชำสัมพันธ์โรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวณฐมล วัตรุจีกฤต 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที ่6 
               6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 4 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1   
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่..........6........ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
            มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นพิจำรณำที่……2………. 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
  สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  ......4.............  
            4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่7 
         กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
               กำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ 
ภำยในโรงเรียน ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลข่ำวสำรและ
เกร็ดควำมรู้ต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทรำบ ก่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ อันจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมใจกัน ในกำรพัฒนำแก้ไข
ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำและภำรกิจต่ำงๆ ของโรงเรียนให้ด ำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำต่อไป 
      จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรบริหำรโรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนรำชประชำนุ

เครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ มีกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ำกิจกรรมด้ำนอ่ืนๆ ขำดกำรประชำสัมพันธ์



๓๗๐ 
 

ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไซต์และผลกำรด ำเนินงำนให้ชุมชนทรำบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย จึงได้จัดท ำโครงกำร

ประชำสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือประโยชน์ทำงด้ำนควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 

 2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อม้ลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่น
พับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
         2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อม้ลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
 -  โรงเรียนสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียน วำรสำรแผ่น
พับและป้ำยประชำสัมพันธ์โรงเรียนในโอกำสต่ำง ๆ ในระดับดี 
          -  โรงเรียนสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในระดับดี 
    เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ มีเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรม
โรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยสำมำรถ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
     2.1 กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน/
ปรับปรุง แก้ไข จากปีที่ผ่านมา 
    2.2 ประสานงานเผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียน นักเรียนกับสื่อมวลชนส่วนกลาง และ
ท้องถิ่น 
    2.3 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ผ้้อ านวยการ 
    2.4 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ตุลาคม 2564 คร้ณฐมล วัตรุจีกฤต 
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2 กิจกรรมวารสาร /บอร์ด/ เล่าขานราช35 /  
ย้ท้ปเบอร์  
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
วารสารโรงเรียน/บอร์ด เล่าขานราช35 / 
youtuber  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าเว็บไซต์/ 
Facebook / Line / youtube / เพจ
ประชาสัมพันธ์ 
1.2 จัดท าวารสาร เล่าขานราช 35 Youtube 
ของโรงเรียนและจดหมายข่าว เผยแพร่ข่าวสาร
ของคร้ นักเรียน และโรงเรียน 
1.3 ประสานงานเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 
นักเรียนกับสื่อมวลชนส่วนกลาง และท้องถิ่น 
1.4  ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ผ้้อ านวยการ 
1.5  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2565 

คร้ณฐมล วัตรุจีกฤต 
นายเกริกพล หาญเคียว 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเว็บไซต์
โรงเรียน 
1.1ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ 

  
 

9,750 

  
 

9,750 

2 กิจกรรมวารสาร/
บอร์ด/เล่าขานราช
35/ย้ท้ปเบอร์ 
 2.1.ซื้ออุปกรณ์
การถ่ายท า  

  
 
 

 
 

2,876 

 
 

2,876 

รวม  9,750 2,876 12,626 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 95 โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
ประชาสัมพันธ์ข้อม้ลข่าวสารและ
กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสาร แผ่นพับ และป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาส
ต่างๆ 

 
สังเกต 

 
ส ารวจ 

 
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ สำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรและกิจกรรม
ผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียน วำรสำร แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์  ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงโรงเรียน 
ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
 
 
        

  
  

  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

  ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวณฐมล  วัตรจุีกฤต) 
     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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โครงกำร   ธนำคำรโรงเรียนของหนู (ออมวันนี ใช้วันหน้ำ)              

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่       √ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวลลิตา  นาคสง่า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 3  
          √  3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้         
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
         √  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
              √   ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1,6 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     6) มีความร้้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           √  ข้อ 1.2 คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่ 1    
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        √   มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5,6 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
        √  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
                 ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2 
                 1. จัดการเรียนร้้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้               
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1,2  
            √   1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
            √   2.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคน
พิการ และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน    ข้อที ่1 
        √  กลยุทธ์ที่ 1  ปล้กฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก    
                                  ความเป็นไทย และการด ารงชีพตามศาสตร์พระราชา 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 25๖4 - 30 กันยายน 25๖5 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
             ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราเพราะธนาคาร
เป็นสถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัด
อดออม ปัจจุบันพบว่าสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างย่ าแย่ เนื่องจากสภาพปัญหาหลาย ๆ 
ด้าน อาทิ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน  โดยสร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียนได้เห็นถึงค่าของ เงิน และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต คือ ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็นเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง มีภ้มิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือน าไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ไม่เดือดร้อน 
                               การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปล้กฝังนิสัยการออมให้นักเรียนร้้จักวางแผน          
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และอนาคตของตนเอง  เพ่ือให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ส้งสุด  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จึงเห็นความส าคัญในการปล้กฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนร้้ระบบการเงินการ
ธนาคารอย่างถ้กต้อง  เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   
2. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม 
      2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
      3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสร้างองค์ความร้้ด้านการบริหาร และการให้บริการ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
      1. ยอดเงินฝากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
      2. นักเรียนผ้้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 60 
      3. คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานร้อยละ 70 
      4. คณะกรรมการธนาคารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติบัตร ร้อยละ 70 
      5. นักเรียนตั้งแตช่ั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช. เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 60 
เชิงคุณภำพ 
       1) นักเรียนที่ท าการเปิดบัญชี มีการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ 
       2) นักเรียนมาใช้บริการฝาก-ถอน ที่ธนาคารโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
       3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนร้้ด้านการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการ  
ของนักเรียน 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมหรือวำงแผน ( Plan ) 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

1.3 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

1.4 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน และ 

คัดเลือกนักเรียนเพ่ือมาด าเนินกิจกรรม 

ต.ค.64 –31 ธ.ค. 64 

 

 
 

ครล้ลิตา นาคสง่า 

2 ขั นปฏิบัติตำมแผน ( Do ) 
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรออมเพื่ออนำคต 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.1 คร้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการธนาคาร 

โรงเรียน ประชุมร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 

ธนาคารโรงเรียน 

1.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ธนาคารโรงเรียนผ่านทางเสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และคาบประชุมประจ าสัปดาห์ 
1.3 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการออมเพ่ืออนาคต 

1.4 อภิปราย และสรุปผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรออมตำมเทศกำล 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 

2.1 คร้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการธนาคาร 

โรงเรียน ประชุมร่วมกันวางแผนการด าเนิน 

กิจกรรมส่งเสริมการออมตามเทศกาล 

2.2 ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม 

2.3 อภิปราย และสรุปผลการด าเนินการ 

 

 

ม.ค.65-๓๑ ส.ค.65 

 

 
 
 
ครล้ลิตา  นาคสง่า
และคณะกรรมการ 

ธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อประโยชน์
นักเรียน 
ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 

3.1 ประชุมวางแผนมอบหมายงาน 
3.2 ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม 
3.3 อภิปราย และสรุปผลการด าเนินการ 

ม.ค.65-๓๑ ส.ค.65 

 ครล้ลิตา  นาคสง่า
และคณะกรรมการ 

ธนาคารโรงเรียน 
 

3  ประเมินผล ( Check ) 

ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำน 

3.1 นิเทศ /ติดตาม 

1 ก.ย.65- 25 ก.ย 65 

 

ครล้ลิตา  นาคสง่า
และคณะกรรมการ 

ธนาคารโรงเรียน 



๓๗๖ 
 

3.2 ประเมินข้อเสนอแนะ/ประเมินความพึงพอใจ 

จากผ้้รับบริการ 

3.3 มอบเกียรติบัตร กรรมการธนาคาร และร้ปภาพ
กิจกรรม 

 

4  น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ ( Action ) 

4.1 ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 26ก.ย.65-๓๐ก.ย. 65 

 

ครล้ลิตา นาคสง่า 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 5,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการออม
เพ่ืออนาคต 

 
- 

 
- 

 
2๐0 

 
2๐0 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการออม
ตามเทศกาล 

- - 2๐0 2๐0 

 
๓ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สนับสนุนเพื่อประโยชน์
นักเรียน 

- - 4,600 4,600 

 รวม   5,000 5,000 
     (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ยอดเงินฝากเพ่ิมข้ึน ประเมินยอดเงินฝาก แบบสรุปยอดเงินฝาก 

๒. นักเรียนผ้้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๓. คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การท างาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๔. นักเรียนตั้งแตช่ั้นอนุบาล ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.การ
โรงแรม เปิดบัญชีกับธนาคาร
โรงเรียน 

เปิดสมุดบัญชี สมุดบัญชีนักเรียน 



๓๗๗ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม 
       2. นักเรียนเป็นผ้้มีวินัยทางการเงิน 
       3. นักเรียนมีทักษะด้านการบริหารจัดการเงินออมและการให้บริการด้านการเงิน 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวลลิตา  นาคสง่า) 
        หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๗๘ 

 

 
งำน                          รักษำควำมปลอดภัย 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นางสาวเสาวณี  สุดหาร 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ  
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
             เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มีความตระหนักในความรักษาความ
ปลอดภัยและเล็งเห็นความจ าเป็นที่ผ้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นร้ปธรรม ในการ
ให้ความปลอดภัยแก่ บุคลากรคร้ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงาด้แลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ได้เรียนร้้อย่างมีความสุขในชีวิตและทรัพย์สินท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และ
อุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน 
             ดังนั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการรักษาความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการด้แลจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนและคณะคร้มีความเชื่อมั่นใจใน
การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความสะดวกปลอดภัยในการอย้่ร่วมกันในโรงเรียน 
2) เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่คณะคร้ นักเรียนดรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
3) เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของคณะคร้และนักเรียนโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  
4) 3.เป้ำหมำย 

   เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95  ของนักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยในโรงเรียน 
 



๓๗๙ 
 

    เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.2  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผ้้บริหารโรงเรียน 
1..3   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม  
 โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
1.5 ก าหนดวางตัวบุคคลในการท างาน 

 1 ต.ค 64 –30 ก.ย 65 นางสาวเสาวณี สุดหาร 

2 ขั้นด าเนินการตามแผน  1 ต.ค 64 –30 ก.ย 65 นางสาวเสาวณี สุดหาร 
3 ขั้นตรวจสอบ และประเมินผล  (Checking) 

3.1นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยหัวหน้างานฝ่าย
บริหารทั่วไป  

 
1 ต.ค 64 –30 ก.ย 65 

 
นางสาวเสาวณี สุดหาร 

4 ขั้นปรับปรุง และพัฒนา (Action) 
4.1วิเคราะห์ปัญหาที่พบและร่วมกันเสนอแนะแนวทาง 
แก้ปัญหา 
4.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงในที่ประชุม 

 
1 ต.ค 64 –30 ก.ย 65 

 
นางสาวเสาวณี สุดหาร 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมงำนรักษำควำมปลอดภัย   8,000 8,000 
รวม   8,000 8,000 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



๓๘๐ 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 

1.รอ้ยละ 95  ของนักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภำพ 

   2. นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัด
พังงา และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            คร้และนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ได้รับความปลอดภัยใน
สถานศึกษาท้ังช่วงกลางวันและกลางคืนในการป้องกันด้แลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดการส้ญ
หาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ ให้รีบรายงานต่อเจ้าหน้าที่และผ้้บังคับบัญชาได้อย่างทันท่วงที  สร้าง
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน และ บุคลากร ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัด
พังงา 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
       

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวเสาวนี  สุดหาร) 
       หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๘๑ 
 

 
งำน                          ยำนพำหนะ 
ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่         โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน            นางจุรีย์พร  รามทัศน์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
            เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี
ยานพาหนะจ านวนหลายคัน เพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือให้ความปลอดภัยส้งสุด จึง
ต้องท าประกันภัยรถทุกคันเพ่ือให้การใช้รถโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกว่าด้วยการเสียภาษี
และต่อทะเบียน อีกทั้งรถโรงเรียนมีการใช้งานอย้่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้สภาพรถมีความเสื่อมโทรม ช ารุดตาม
สภาพการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา  
2. วัตถุประสงค์ 
         1 เพ่ือให้งานยานพาหนะด าเนินการอย่างถ้กต้องตามระเบียบ 
        2  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 95 ของผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานยานพาหนะและ
สามารถปฏิบัติได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
เชิงคุณภำพ 
 - ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานยานพาหนะ 
 - สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๓๘๒ 

 

3. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1-31 ต.ค.2564 นางจุรีย์พร  รามทัศน์ 
2 กิจกรรมด าเนินการจัดท าเอกสารยานพาหนะ 1ต.ค.2564-30ก.ย.65 นางจุรีย์พร  รามทัศน์ 
3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 15-30 ก.ย.2565 นางจุรีย์พร  รามทัศน์ 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 264,000 บำท 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าน้ าเชื้อเพลิง - 240,000 - 240,000 
2 ค่าซ่อมบ ารุง - 24,000 - 24,000 

รวม - 264,000 - 264,000 
 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 95 ความร้้ความเข้าใจของ
ผ้้รับบริการในการติดต่อประสานงาน 
เชิงคุณภาพ 
- ทัศนะคติที่ดีของผ้้รับบริการในการ
ติดต่อประสานงานยานพาหนะ 
- มีความคล่องตัว สะดวก ปลอดภัยใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

- สอบถามผ้้รับบริการมีความร้้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานยานพาหนะและ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถ้กต้องตามระเบียบ  

- สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยประเมินจากการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

แบบสอบถาม 

 

 แบบสังเกตการ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ผ้้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์ส้งสุดจากทางงานยานพาหนะ 
  
  

  
 
 
 
 
 
           
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางจุรีย์พร  รามทัศน์) 
          หัวหน้างานยานพาหนะ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๘๓ 

 

 
งำน                          โสตทัศนูปกรณ์ 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่        โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน นายวิษณุ ไชยณรงค์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่  4,6 
           4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
           6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 6               
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
            มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็น
พิจำรณำที่ 2  
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
 สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  4 
            4.  การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่ 6  
           กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
 จำกนโยบำยโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่ำและประโยชน์จำกเทคโนโลยี และมี

ควำมรู้ทักษะด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และศึกษำต่อในระดับที่

สูงขึ้น อุปกรณ์โสตทัศนูปปกรณ์และระบบเทคโนโลยี จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนำ

ผู้เรียน ให้มีที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน จ ำเป็นต้องมีประสิทธิภำพรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ

เทคโนโลยี ในปัจจุบันสำมำรถเทียบเท่ำกับภำยนอกได้ จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรร์ 

เพ่ือกำรศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำหำจำกแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกในกำรให้บริกำรกับผู้ใช้ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

  



๓๘๔ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบริเวณนอกอาคาร หรือ กิจกรรมที่อย้่นอก 
         2.2 เพ่ือ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มีอุปกรณ์งานโสตฯที่ดี ในการปฏิบัติงาน 
    เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์งานโสตทัศน้ปกรณ์ใช้ในการท ากิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อชุดไมค์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
     2.1 การใช้อุปกรณ์ของฝ่าย/ปรับปรุง 
แก้ไข จากปีที่ผ่านมา 
    2.2 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ผ้้อ านวยการ 
    2.4 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

1 ตุลาคม 2564- 30 
กันยายน 2565 

ครว้ิษณุ  ไชยณรงค์ 
 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อชุดไมค์ งาน
โสตทัศน้ปกรณ์ 
 

  15,000 15,000 

รวม   15,000 15,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 



๓๘๕ 

 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มี
อุปกรณ์โสตทัศนูปปกรณ์และ

ระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

 
สังเกต 
 
ส ารวจ 
 
ประเมินผล 

 
แบบสังเกต 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ จังหวัดพังงำ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
 
 
        
  
  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นายวิษณุ  ไชยณรงค์) 
      หัวหน้างานโสตและทัศน้ปกรณ์ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๘๖ 
 

งำน                                กลุ่มโรงเรียน และเครือข่ำยกำรศึกษำ 

ลักษณะโครงกำร                □ โครงกำรใหม่      √ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 งานกลุ่มโรงเรียน และเครือข่ายการศึกษา ถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่
ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากมีการจัด
ระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  การประสานงานในกลุ่มเครือข่าย  ได้รับทันข่าวสาร  ดังนั้น  ท าให้
ผ้้บริหารและผ้้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. เพ่ือให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
       1.  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  เพ่ือให้การติดต่อประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายการศึกษาด าเนินไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    เชิงคุณภำพ 
       1. งานกลุ่มโรงเรียน และเครือข่ายการศึกษา มีทัศนะคติท่ีดีในการติดต่อประสานงานกับผ้้ที่รับผิดชอบ
งานงานกลุ่มโรงเรียน และเครือข่ายการศึกษาเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
       2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๘๗ 

 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน 1 ต.ค. 64 –3 ต.ค. 64  น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 
2 2.ด าเนินการจัดท าเอกสารงานกลุ่มโรงเรียน 

และเครือข่ายการศึกษา 
 2.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ 
 2.2 ติดต่อประสานงานทั่วไป 
 2.3 จัดท าค าสั่ง/บันทึกข้อความโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 –30 ก.ย. 65 น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 

3. 3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มโรงเรียน 
และเครือข่ายการศึกษา 

   30 ก.ย. 65 น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดท าเอกสารงาน

กลุ่มโรงเรียนและ
เครือข่ายการศึกษา 

- - - - 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ทุกคนติดต่อประสานงานกลุ่มโรงเรียน 
และเครือข่ายการศึกษา 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผ้้ที่
เกี่ยวข้อง  

สอบถาม 
สังเกต 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 

เชิงคุณภาพ 
- ทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงาน
กลุม่โรงเรียน และเครือข่ายการศึกษา 
- ความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้
ถ้กต้องตามระเบียบ 
- การจัดการศึกษา มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สังเกต 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 

 

 



๓๘๘ 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานกลุ่มโรงเรียน และเครือข่าย
การศึกษา และสามารถปฏิบัติได้ถ้กต้อง 
     2. ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกลุ่มโรงเรียน และ
เครือข่ายการศึกษา     
    3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 

 
 
        
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
      (นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ) 
             พนักงานราชการ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๘๙ 
 

งาน                               เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา 

ลักษณะโครงกำร               □ โครงกำร            √ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน     นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
            งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา ถือเป็นงานสนับสนุนการบริหาร
และจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนแผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบดังนั้น  ท าให้ผ้้บริหารและผ้้ปฏิบัติงานใช้
สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เพ่ือให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
        1.  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.  เพื่อให้การติดต่อประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายการศึกษาด าเนินไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    เชิงคุณภำพ 
         1. คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษามีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานกับผ้้ที่
รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
         2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๙๐ 
 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน 1 ต.ค. 64 –3 ต.ค. 64  น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 
2 2.ด าเนินการจัดท าเอกสารงานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
การศึกษา 
 2.1 ส่งหนังสือราชการ 
 2.2 ติดต่อประสานงานทั่วไป 
 2.3 จัดท าค าสั่ง/บันทึกข้อความโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 –30 ก.ย. 65 น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 

3. 3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
การศึกษา 

   30 ก.ย. 65 น.ส.ตะวันดาว สุวรรณเลิศ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 7,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดท าเอกสารงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่ายการศึกษา 

- - 7,000 7,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ทุกคนติดต่อประสานงานของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายการศึกษาได้ดี 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผ้้ที่เกี่ยวข้อง  

สอบถาม 
สังเกต 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 

เชิงคุณภาพ 
- ทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา 
- ความเขา้ใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 
- การจัดการศึกษา มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สังเกต 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 

 



๓๙๑ 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. ผ้้รับบริการมีความร้้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้ถ้กต้อง 
     2. ผ้้รับบริการมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายการศึกษา 
     3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
      (นางสาวตะวันดาว  สุวรรณเลิศ) 
             พนักงานราชการ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๙๒ 

 

 
งำน                      สำรบรรณโรงเรียน 

ลักษณะโครงกำร       □โครงกำรใหม่    □โครงกำรต่อเนื่อง □โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 1,6 
          1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
          6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  1  
         1.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
            งำนธุรกำรถือเป็นงำนสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำที่ส ำคัญ  เป็นงำนที่ช่วยสนับสนุน
แผนงำนอื่นให้ประสบผลส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพถ้ำหำกมีกำรจัดระเบียบของงำนไว้อย่ำงเป็นระบบ
ดังนั้น  กำรพัฒนำระบบงำนธุรกำรจึงเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกระท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวข้องกับงำนธุรกำรมำ
รวมไว้อย่ำงเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ำยต่อกำรจัดเก็บ  กำรประมวลผลและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศงำนธุรกำร  
ท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนใช้สนับสนุนในกำรตัดสินใจได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เพ่ือให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
        1.  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.  เพื่อให้การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ 
        1. ผ้้รับบริการมีทัศนะคติท่ีดีในการติดต่อประสานงานกับผ้้ที่รับผิดชอบงานสารบรรณเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน สามารถด าเนินการได้ถ้กต้องตามระเบียบ 



๓๙๓ 

 

         2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ขั้นการเตรียมการ  
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดท าค าสั่งผ้้รับผิดชอบ 

ต.ค.2564 
 

นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 

2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
-ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลา 
-ก าหนดงบประมาณ 
-ก าหนดผ้้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามแผน (D) 
 -จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 -จัดท าป้าย  ข้อม้ล  และสถิติต่าง ๆ 
 -ด าเนินงานธุรการ 
 -งาน my-office 
 -งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
- งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
 -บันทึกข้อม้ลในระบบฐานข้อม้ล 
 -งานท าลายเอกสารและหนังสือราชการ 
-จัดหาจัดซื้อวัสดุส านักงานและซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์งานธุรการ 
ตรวจสอบประเมินผล (C) 
-นิเทศ  ก ากับ และติดตามผล 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
-วางแผนในระยะต่อไป 
-จัดท าข้อม้ลสารสนเทศ 

ต.ค.64- ก.ย.65 นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 

3 ขั้นการรายงาน 
-ประเมินโครงการรายงานผล 

30 ก.ย.65 นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 7,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมงาน
ธุรการ 

  7,000 7,000 

 รวม   7,000 7,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1.ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว 
ถ้กระเบียบ และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ 

2.  ผ้้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ ๗๐  

 

สังเกตส ารวจสอบถามสัมภาษณ์
ประเมินผลงาน 

 

 

แบบสังเกต/ แบบส ารวจ / 
สอบถามสัมภาษณ์  แบบบันทึก
ข้อม้ล 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
         1. สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถ้กระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผ้้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเร็วขึ้น 
 3. สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผ้้รับผิดชอบไม่อย้่ 
 4.อ านวยความสะดวกแก่ผ้้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผ้้ เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  
และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 
 
  
 
 
 
 
 
           

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
      (นางสาวปาณิสรา  เอี๋ยวสกุล) 
                  คร้ธุรการ 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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งำน                          พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่       √ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน   นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์ 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 5 

          √ 5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  

         √  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

            √ ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

         √  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่  5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  2 

        √ 2.  การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการ  
                      และผ้้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับที่ส้งขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ 
                      ตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 

        √ กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
                 การพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบค้่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการการใช้และเก็บรักษาพัสดุ อย่างเป็นระเบียบ ยึดเวลาการใช้
งานและมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนร้้ของนักเรียน และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร คนงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
จังหวัดพังงา พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการงานพัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ 
          1  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจักบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
         2  เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร คนงาน พัฒนางานให้เอื้อต่อการเรียนร้้ของนักเรียน 
เพ่ือให้การใช้งานพัสดุถ้กต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 3  เพ่ือให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
          4  เพ่ือให้มีห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 
          5 เพ่ือให้การตรวจสอบพัสดุมีระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ 
3.เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
         - นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
    เชิงคุณภำพ 
         - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง
กับการ ใช้งานโดยรวมร้อยละ 90 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมงานส ารวจความต้องการใช้วัสดุแต่ละห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนกิจกรรม 
2. ประชุมวางแผนส ารวจความต้องการใช้วัสดุแต่ละ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
3. เสนองบประมาณ 
4. ท ากิจกรรมตามแผน 
1.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 
2565 

น.ส.บุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์ 

2 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุท าความสะอาด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนกิจกรรม 
2. ประชุมวางแผนการจัดซื้อวัสดุท าความสะอาด 
3. เสนองบประมาณ 
4. ท ากิจกรรมตามแผน 
1.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 
2565 

น.ส.บุญฑริกา สุวรรณฤทธิ์ 

3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานตามความต้องการ 
1. จัดท าแผนกิจกรรม 
2. ประชุมวางแผนจัดซื้อวัสดุส านักงานตามความต้องการ

เสนองบประมาณ 
3. ท ากิจกรรมตามแผน 
1.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 
2565 

น.ส.บุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 20,000 บำท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมงานส ารวจความต้องการใช้วัสดุแต่ละห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

- - - - 

2 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุท าความสะอาด - - 20,000 20,000 

3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานตามความต้องการ - - - - 
 รวม   20,000 20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 สภาพของอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนพร้อมใช้งาน 
2. การใช้งานพัสดุถ้กต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. การเบิกจ่าย การใช้พัสดุ
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
4. มีห้องพัสดุเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการให้บริการ 
5. การตรวจสอบพัสดุมีระบบ 
ง่านแก่การตรวจสอบ 

1. มีเอกสารครบถ้วนตามระบบ
จัดการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
2. สอบถาม สัมภาษณ์   
3. ประเมินโครงการ  
 

1. เอกสาร/รายงาน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินโครงการ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           ให้งานพัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ปฏิบัติงานพัสดุได้
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ อย่างถ้กต้องและเป็นระบบ 

  
  
 
 
 
 
 
           

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
    (นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์) 
               คร้อัตราจ้าง 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๓๙๘ 

 

 
 

งำน                           ธุรกำร ประชำสัมพันธ์ และสำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป 

ลักษณะโครงกำร           □ โครงกำรใหม่       √ โครงกำรต่อเนื่อง     □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบงำน             นางสาวลลิตา  นาคสง่า 
สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 6  
        √  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          √  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่ 1,2,4,6 
                  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  4. พัฒนาคร้และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  5 
        √ 5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง       
                      การระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่4,7 
        √ กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพคร้และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        √ กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 25๖4 - 30 กันยายน  25๖5 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 งำนธุรกำรประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศกลุ่มถือเป็นงำนสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำร
สถำนศึกษำที่ส ำคัญ  เป็นงำนที่ช่วยสนับสนุนงำนอ่ืนในกลุ่ม ให้ประสบผลส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ถ้ำหำกมีกำรจัดระเบียบของงำนไว้อย่ำงเป็นระบบ   
 ดังนั้น  กำรพัฒนำระบบงำนธุรกำรประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศกลุ่มจึงเป็นกำรพัฒนำกำรจัด
กระท ำข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวข้องกับงำนธุรกำรมำรวมไว้อย่ำงเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ำยต่อกำรจัดเก็บ  กำร
ประมวลผลและกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศงำนธุรกำร  ท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนใช้สนับสนุนในกำรตัดสินใจ
ได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับงานย่อย ต่าง ๆ ภายในกลุ่มงาน 
     2. เพ่ือรับ - ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก 
     3. เพ่ือพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายในกลุ่มงาน 
 



๓๙๙ 
 

3.เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. อ านวยความสะดวกให้กับงานย่อย ต่าง ๆ ภายในกลุ่มงาน ร้อยละ ๘0 
         2. รับ - ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก ร้อยละ ๑๐0 
         3. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายในกลุ่มงาน ร้อยละ ๘0 
เชิงคุณภำพ 
         1. งานธุรการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศอ านวยความสะดวกให้กับงานย่อย ต่าง ๆ ภายในกลุ่มงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. คณะกรรมการงานย่อยแต่ละงานมีทัศนะคติที่ดีในการติดต่อประสานงานกับผ้้ที่รับผิดชอบงาน
ธุรการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถด าเนินการได้ถ้กต้อง
ตามระเบียบ  

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั นเตรียมหรือวำงแผน ( Plan ) 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

1.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

1.3 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

1.4 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  

ต.ค. 64 – พ.ย. 64  
 

ครูลลิตำ นำคสง่ำ 
คร้สุภาวดี พัศวงษ์ 

 
2 ขั นปฏิบัติตำมแผน ( Do ) 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำนที่
คล่องตัว 

ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 

1.1 ประชุมร่วมกันวางแผนการด าเนินงานเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

1.2 แต่ละงานย่อยเสนอคณะกรรมการในการ
ท างาน และหน้าที่ขอบข่ายงาน  
1.3 เสนอแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการของกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
1.4 จัดท าแผน ปฏิทินของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.๕ จัดท างานที่ได้รับมอบหมาย ประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศต่าง ๆ  
๑.๖ อภิปราย และสรุปผลการด าเนินการ 
 
 

 

 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
ครูลลิตำ นำคสง่ำ 
คร้สุภาวดี พัศวงษ์ 

 



๔๐๐ 
 

3  ประเมินผล ( Check ) 

ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำน 

3.1 นิเทศ /ติดตำม 

3.2 ประเมินข้อเสนอแนะ/ประเมินควำมพึงพอใจ 

จำกผู้รับบริกำร 

3.3 รูปภำพกิจกรรม 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ครูลลิตำ นำคสง่ำ 
คร้สุภาวดี พัศวงษ์ 

 

4  น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ ( Action ) 

4.1 ประเมินผล และสรุปผลโครงกำร 

ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

25 ก.ย 65 - ๓๐ 
ก.ย. 65 

ครูลลิตำ นำคสง่ำ 
คร้สุภาวดี พัศวงษ์ 

 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 7,000 บำท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อ
ประโยชน์ในการท างานที่
คล่องตัว 

   
7,000 

 
7,000 

 รวม   7,000 7,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. อ านวยความสะดวกให้กับงานย่อย 
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ๑. อ านวยความสะดวกให้กับงานย่อย ต่าง ๆ ภายในกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. รับ - ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก 
       3. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายในกลุ่มงานท าให้การท างาน
คล่องตัวขึ้น 
 
 
 



๔๐๑ 
 

 
   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
          (นางสาวลลิตา  นาคสง่า) 
                    คร้ผ้้ชว่ย 
           ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
 
 



๔๐๒ 

 

 
โครงกำร                  โรงเรียนสดใสร่วมใจก ำจัดขยะ 

ลักษณะโครงกำร        □ โครงกำรใหม่     โครงกำรต่อเนื่อง □ โครงกำรพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
 สนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ข้อที่ 5 
          5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
                ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจำรณำที่  4   
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประเด็นพิจำรณำที่  5 
                  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร้้อย่างมีคุณภาพ 
          มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นพิจำรณำที่  2 
                  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร้้ที่เอ้ือต่อการเรียนร้้ 
สนองยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ข้อที่  5 
         5.  การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการ
ระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผ้้ด้อยโอกาส 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่6 
         กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนร้้ 
 ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตลุาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
1.หลักกำรและเหตุผล 
         ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ จังหวัดพังงา 
สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียน ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะเช่นเศษถุงพลาสติก และขยะประเภทอ่ืนก็เพ่ิมขึ้น ท า
ให้เกิดความสกปรกและมีขยะสะสมตกค้างมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวน
มากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะ
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  
          การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปล้กฝังจิตส านึกที่ดีใน
เรื่องการทิ้งขยะให้กับเด็กในระดับโรงเรียน  เพ่ือ ให้พวกเขาได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะ โดยอาจจะเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนร้้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะท า
ให้โรงเรียนด้สะอาดสะอ้าน มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การเรียนร้้  
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   ดังนั้นทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จึงเล็งเห็นถึงปัญหาของขยะที่มีปริมาณมากและ
หาแนวทางในการแก้ไขโดยได้จัดท าโครงการโรงเรียนสดใสร่วมใจก าจัดขยะขึ้น พร้อมทั้งมีความต้องการจัดซื้อ
เตาเผาขยะไร้มลพิษขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือปล้กจิตส านึกและให้ความร้้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความร้้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถ้กวิธีและคัดแยกขยะด้วยตนเองได้ถ้กต้อง 
 3. เพ่ือน าความร้้ที่ได้เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3.เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 1.  นักเรียนมีจิตส านึกและมีความร้้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ร้อยละ 80 
          2.  ผ้้ร่วมโครงการทุกคนร้้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและร้้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
           1.  นักเรียนมีจิตส านึกและมีความร้้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมากยิ่งขึ้น 
           2.นักเรียนสามารถน าความร้้ที่ได้เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมขยะหายไปไหน 

ขั้นวางแผน 
-ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
-ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม 
-จัดท าโครงการ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2564 นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาววนิดา  เย็นประโคน
  

2 ขั้นด าเนินการตามแผน 
-ติดตั้งอุปกรณ์ก าจัดขยะ 
-ด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

30มิถุนายน 2565 
10 มิถุนายน 2565 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม  
  

3 ขั้นก ากับ  ติดตาม และประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

1 กันยายน 2565 
30 กันยายน 256๕ 

นางสาวอัจฉณา สุธาธรรม 
นางสาวมยุรีย์  บัวทองบุญ 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 10,000 บำท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  รวม 

1. 
2. 

คัดแยกขยะ 
ติดตั้งและ
บ ารุงรักษาเครื่อง
ก าจัดขยะไร้ควัน 

   
๑0,000 
 

 
๑0,000 
 

 รวม   ๑0,000 ๑0,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. กำรประเมินผล 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
      - ร้อยละ 80  นักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 
จังหวัดพังงา มีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ 
      -นักเรียนโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
     - นักเรียนโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา มี
ระบบการจัดการปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 

 
สังเกต 
สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      1.  นักเรียนมีจิตส านึกและมีความร้้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมากยิ่งขึ้น 
      2.  นักเรียนมีความร้้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถ้กวิธีและคัดแยกขยะด้วยตนเองได้ถ้กต้องมากยิ่งข้ึน 
      3.  ผ้้ร่วมโครงการทุกคนร้้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและร้้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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     ลงชื่อ...................................................... 
                (นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ) 
            รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                    ผ้้พิจารณาโครงการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
        (นางสาวอัจฉณา  สุธาธรรม) 
                     คร ้
            ผ้้เสนอโครงการ/งาน 
 

   ลงชื่อ...................................................... 
              (นางมยุรีย์  เครือจันทร์) 
รองผ้้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน                                                                          
                ผ้้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       ลงชื่อ...................................................... 
                   (นายปรณต  คหะวงษ์) 
ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
                         ผ้้อนุมัติโครงการ 
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ส่วนที่ 4 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด
แนวทางในการก ากับติดตามประเมินผลตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรมไว้ดังนี้ 

 1.  กำรก ำกับติดตำม 
  1.1  จัดท าร้ปแบบการก ากับติดตามงาน 
  1.2  แต่งตั้งผ้้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงาน 
                     1.3  ก าหนดขอบข่ายการก ากับติดตามงาน 
       2.  กำรประเมินผล 
  2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
  2.2  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  2.3  ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินการโครงการเพ่ือด้ความเป็นไปได้ระหว่างด าเนิน
โครงการเพื่อด้ความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อด้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 
       3.  กำรตรวจสอบ 

 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรือไม่เพียงใดการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้ 

 3.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน 

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผ้้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างานซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท าเป็น 3 
ระยะ  คือระยะก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการและเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

 3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วม/โครงการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง
หรือตรวจสอบโดยผ้้ปกครองชุมชนโดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการเพ่ือเพ่ือตรวจสอบว่างาน/
โครงการประสบผลส าเร็จเพียงใดโดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง
และพัฒนางาน/โครงการต่อไป 
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4.  กำรรำยงำนผล 

  4.1  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผ้้รับผิดชอบงาน/
โครงการ 

  4.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนสรุปผลประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษาเพ่ือน าข้อม้ลไป 

แก้ไขปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

  4.3  เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรดังนี  

 1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยผ้้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ 
 3. ทุกสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ทราบต่อไปซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงานดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 3. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยและจุดพัฒนาในอนาคต 
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ภำคผนวก 
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     ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

  ที่  ...๒๕.......  /  ๒๕๖๔ 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

(Self  Assessment  Report : SAR)   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
.......................................................................................  

  ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  ได้ท าการประเมิน  ทบทวน  ตรวจสอบ  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา
ที่ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร้และบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ   ประกอบด้วย 
 ๑. นายปรณต  คหะวงษ์            ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางมยุรีย์  เครือจันทร์    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี   กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีของ

สถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวณฐักาญจน์  สุจิตะพันธ์   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวสุธิดา  หน้ช่วย    กรรมการ 
      ๓. นายวิษณุ  ไชยณรงค์              กรรมการ 
 ๔. นางสาวจารุณี  ไหวพริบ   กรรมการ 
 ๕. นายภ้วรินทร์  บุญตา    กรรมการ 
      ๖. นางสาวมะลิ  ยุบลพริ้ง    กรรมการ 
     ๗. นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม    กรรมการ 
     ๘. นายปรัชญ์  สว่างพงศ์    กรรมการ 
     ๙. นางสาวณฐมล  วัตรุจีกฤต   กรรมการ 
     ๑๐. นายวิทยา  ศรีงาม        กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวเสาวนีย์  บุญสุข   กรรมการ 
     ๑๒. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์   กรรมการ 
     ๑๓. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ ๑. รวบรวมข้อม้ลที่ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน ทั้ง ๓ มาตรฐาน ส่งให้กับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 ๒.  รวบรวมเอกสารร่องรอยการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
 ๓.  จัดท าข้อม้ลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  (SAR)  



๔๑๐ 
 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดผลต่อ
โรงเรียนสืบไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
           
  
 
 (นายปรณต  คหะวงษ์) 
                                                   ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑๑ 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
  ที่    / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๓๕ จ.พังงา  
________________________ 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ฉบับวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดก้ าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ
ศึกษา เป็นต้น โดยก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผ้้ที่เกี่ยวข้อง
ที่สถานศึกษาต้องค านึงถึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ในการนี้เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๕ จังหวัดพังงา ได้บรรลุเป้าหมายส้่คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
๑. นายปรณต  คหะวงษ์      ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางมยรุีย์  เครือจันทร์                  รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์  กรรมการ 
๔. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ   กรรมการ 
๕. นาสาวมยุรีย์  บัวทองบุญ   กรรมการ 
๖. นางปรมาภรณ์  ชนะภัย    กรรมการ  
๗. นางสาววนิดา  เย็นประโคน   กรรมการ 
๘. นางสาวภาวิณี  ตั้งตระก้ล   กรรมการ 
๙. นายปรัชญ์  สว่างพงศ์   กรรมการ 
๑๐. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ   กรรมการ 
๑๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร้้ทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
๑๓. นายธนกร  ไกรนรา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาววนิสา  พรหมรัตน์   ผ้้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้ำที่ ๑. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ       
            หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
  ๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อม้ลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. วิเคราะห์ข้อม้ลในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควร     
            พัฒนา อุปสรรค และโอกาส (SWOT ANALYSIS) เพ่ือน ามาปรับใช้ ในปีงบประมาณ 2565 



๔๑๒ 

 

 ๔. ข้อม้ลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 ๖. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
           งบประมาณ 2565  ของ ฝ่ายกลุ่มบริหารงาน/โครงการ/งาน 
 ๗. ด าเนินการตามแผน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณา โดยจัดสรร และใช้จ่ายเงิน  
           งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์แก่นักเรียนอย่างส้งสุด  

๘. น าเสนอและขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๒. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5  ประกอบด้วย 
  ๑. นางมยุรีย์  เครือจันทร์   ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต  กรรมการ 
  ๔. นางสาววนิสา  พรหมรัตน์                กรรมการ 
  ๕. นายธนกร  ไกรนรา   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท าร้ปเล่มเอกสาร 
๒. เผยแพร่ให้กับผ้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและสามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจ และเสียสละ เพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่
ทางราชการสืบไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
 

 
 

                                                 
               (นายปรณต  คหะวงษ์) 

                                          ผ้้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
 

 

 

 

 

 

 



๔๑๓ 
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