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รายการวัสดุ  ครุภัณฑ์  และคําใช๎จํายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง  มาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน 
ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ทิศทางของเขตพื ้นที่การศึกษา
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ประจ าปีการศึกษา  2563   และได๎ผํานการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงขอขอบคุณผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง ไว๎ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยํางยิ่งวําการปฏิบัติงานใน
ปีการศึกษา  2562-2563  จะท าให๎การด าเนินงานตําง ๆ  ภายในโรงเรียน  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
พัฒนาให๎นักเรียนเป็นคนดี  คนเกํง  และมีความสุข  เป็นพลโลกท่ีดีในอนาคตตํอไป 
 

 

         
(นายสุชาติ  หูทิพย์) 

   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 
 

- ข - 
สารบญั 

                                                                                                          
หน๎า 

ค าน า              ก 
สารบัญ             ข 
สํวนท่ี  1   บทน า                                                                                                                    

   -  ข๎อมูลสถานศึกษา                                 6-10                                                                  
สํวนท่ี  2   ทิศทางคุณภาพสถานศึกษา                                                  12 
สํวนท่ี  3   รายละเอียดโครงการ / งาน / กิจกรรม              

- ตารางจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา     15 
                             

1. โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล              21 

   1.1 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

27 

   1.2 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

31 

   1.3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

35 

   1.4 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

39 

   1.5 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

43 

   1.6 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

47 

   1.7 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ 

51 

   1.8 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

55 

   1.9 กิจกรรมสํงเสริมการอํานห๎องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมสัปดาห์รัก
การอําน 

58 

   1.10 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ 62 

   1.11 กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มัคคุเทศก์น๎อย) 66 



~ 3 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

   1.12 กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันความสามารถทางวิชาการ 70 

   1.13 กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 73 
   1.14 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมสํูรั้วมหาวิทยาลัยและการประกอบ
อาชีพ 

76 

   1.15 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ 80 

   1.16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 84 

   

2. โครงการเสริมสร๎างสังคมแหํงความพอเพียง 88 

   2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  95 

   2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 99 

   2.3 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ ช.ษ. 103 

   2.4 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 106 

   2.5 กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 109 

   2.6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว  112 

   2.7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 115 

   2.8 กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 118 

   2.9 กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  122 

   2.10 กิจกรรมสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี ศิลปะ การแสดง 125 

   2.11 กิจกรรมคํายเยาวชน“คนดีของแผํนดิน” โรงเรียนสุจริต 128 

   2.12 โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต 132 
   2.13 กิจกรรมสํงเสริมการจัดการศึกษาภายใต๎สถานการณ์ฉุกเฉินโรค  
         COVID-19 

136 

  
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล 

 

   3.1 กิจกรรมพัฒนาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

140 

   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 144 

   3.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานวิชาการ 148 

   3.4 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานบรหิารทั่วไป 152 

   3.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานอ านวยการ 156 

   3.6 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานงบประมาณ 159 

   3.7 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานแผนและประกันคุณภาพ 163 



~ 4 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

   3.8 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 167 

   3.9 กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครู 171 

   3.10 กิจกรรมการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 174 

   3.11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให๎มีส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎
และนําอยูํ 

178 

   3.12 กิจกรรมสํงเสริมการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎และแหลํง 181 

เรียนรู๎ภายในสถานศึกษา  

   3.13 กิจกรรมพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ (ประชาสัมพันธ์) 184 

   3.14 กิจกรรมการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา 187 

   
4. โครงการยกระดับผู๎เรียนให๎มีความร๎ูและทักษะตามศักยภาพบน
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

191 

   4.1 กิจกรรมสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning สํูยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

195 

   4.2 กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู ๎

199 

   4.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 203 

   4.4 กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 208 

   4.5 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด นศท.) 212 

   4.6 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ  216 

                 
  ภาคผนวก 

1.  ประกาศโรงเรยีนชัยเกษมวิทยา เรื่องให๎ใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563   ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ค าสั่งโรงเรยีนชัยเกษมวิทยา  ท่ี   92 /2562  เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการและ
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํวนที่  1 
บทน า 

ข๎อมูลสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 
 

ข๎อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
1.   ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  เป็นโรงเรียนประจ าต าบล ต้ังอยูํบนเนินเขา ท่ีหลักกิโลเมตร  378               
ด๎านซ๎ายมือของถนนเพชรเกษมขาลํองใต๎  

 สภาพชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดกลาง ท่ีเกิดจากการรวมตัว
ของชุมชนชนบทเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุมชน และกระจายตัวรายรอบโรงเรียนแบบหําง ๆ ไมํหนาแนํน มีชุมชนท่ี 
อยูํใกล๎เคียงโรงเรียน ได๎แกํ ชุมชนส่ีแยกบ๎านหนองหอย ซึ่งอยูํทางทิศเหนือของโรงเรียน ชุมชนบ๎าน                    
หนองหญ๎าปล๎อง อยูํทางทิศใต๎ สํวนทางด๎านหน๎าของโรงเรียนเป็นทิศตะวันตกและอยูํติดกับถนนเพชรเกษม ซึ่ง
เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมของภาคใต๎  ด๎านหลังของโรงเรียนอยูํติดกับภูเขาสูงทางทิศตะวันออก                    
มีประชากรประมาณ 350 - 420 คน 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม เชํน การท าสวนมะพร๎าว ไรํสับปะรด สวนยางพารา 
เล้ียงสัตว์ และรับจ๎างท างานท่ัวไป ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีท๎องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู๎จักโดยท่ัวไป คือ 
ประเพณีแหํเทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง สํวนงานด๎านศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู๎จักกันดี คือ 
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่งสร๎างเป็นเจดีย์เก๎ายอด ต้ังอยูํบนยอดเขาธงชัย อ าเภอบางสะพาน  จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ภายในตัวพระมหาธาตุเจดีย์ ฯ  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพวาดพุทธศิลป์ท่ีวิจิตรงดงาม
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ประเพณีและการละเลํนตําง ๆ ของไทย และวัดอํางสุวรรณ (วัดหนองหอย)  ต้ังอยูํท่ี 
ต าบลอํางทอง  อ าเภอ ทับสะแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งโบสถ์ของวัดสร๎างมาจากไม๎ตาลท่ีมีอายุ                 
ไมํต่ ากวํา  70 -100 ปี เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และใช๎ต๎นตาลไปกวํา  10,000  ต๎น  รอบ ๆ โบสถ์รวมถึง
ด๎านหน๎า ใช๎ไม๎ตาลแกะสลักลวดลาย ตกแตํงสวยงาม พื้นไม๎ในอุโบสถก็เป็นไม๎ตาล ท่ีให๎ลายเส๎นสวยงามในตัว 
 ประชากรสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น อาชีพหลักคือ อาชีพรับจ๎าง สํวนใหญํ 
นับถือศาสนาพุทธ มีรายได๎โดยเฉล่ีย 96,000 บาทตํอครอบครัวตํอปี และมีจ านวนคนเฉล่ียตํอครอบครัว 4 คน 

2.  ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ              
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ) เริ่มกํอต้ังในปี 
พ.ศ. 2534  บนพื้นท่ีไหลํเขาสลับท่ีลํุม ประมาณ 38 ไรํ มีก านันมนต์ชัย  ผอูนรัตน์  และชาวบ๎านในต าบล                
ชัยเกษม รํวมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานเพื่อกํอสร๎างโรงเรียนแหํงนี้ โดยได๎ด าเนินการในลักษณะ โรงเรียน
สาขาของโรงเรียนทับสะแกวิทยา มีคณะครูจากโรงเรียนทับสะแกวิทยา เป็นผ๎ูบุกเบิกท าการสอนและ               
นายอนุ  ธีรานุวรรตน์   ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝ่ายวิชาการได๎รับค าส่ังแตํงต้ังจากกรมสามัญศึกษาให๎ปฏิบัติหน๎าท่ี
ครูใหญํ 

ในโอกาสครบรอบ  100  ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับ วันท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2535  
กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติให๎จัดต้ังโรงเรียนแหํงนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา และขนานนามให๎วํา“โรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา”  
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   ปัจจุบันตั้งอยูํเลขท่ี 33  หมูํ 7  ถนนเพชรเกษม   ต าบลชัยเกษม  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ( กิโลเมตรที่  378   กรุงเทพฯ - ชุมพร ) 

 ปัจจุบันเปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้ังแตํช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6  มีนักเรียนชายจ านวน  178  คน  นักเรียนหญิงจ านวน  183  คน รวมท้ังส้ิน  361  คน  

  มีข๎าราชการครู ท้ังหมด  24  คน  เป็นผ๎ูบริหาร จ านวน  1 คน คือ  นายสุชาติ  หูทิพย์                 
ครูผ๎ูชาย จ านวน  6  คน   และครูสตรี จ านวน  17  คน   

  มีบุคลากร เป็นครูอัตราจ๎าง  4 คน  เพศชาย  -  คน  เพศหญิง 2 คน  ครูตํางชาติ ชาย 1 
คน และเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน เพศหญิง จ านวน 1 คน  

  มีลูกจ๎างประจ า จ านวน  1  คน ต าแหนํงพนักงานขับรถยนต์  และลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีโรงเรียน
จ๎างเอง จ านวน  4  คน จ าแนกเป็นนักการภารโรง จ านวน 1 คน   ยาม จ านวน 1 คน  เจ๎าหน๎าท่ีบรรณารักษ์ 
จ านวน  1  คน  และแมํบ๎าน จ านวน  1  คน   

ท าเนียบผูบ๎ริหารโรงเรียน 

ผู๎อ านวยการ 

 1. นายอนุ     ธีรานุวรรตน์      เริ่มกํอตั้งโรงเรียน   -  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 

            2. นายวีระ   วงศ์ประดิษฐ์      พฤศจิกายน พ.ศ. 2544   -  มกราคม   พ.ศ. 2546 

            3. นางนวลใย    นิลบรรพ์      กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2546   -   ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

 4. นายบุญชัย     อังสวัสด์ิ       ธันวาคม   พ.ศ. 2551  -   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 5. นางโสภา     ชวนวัน         ธันวาคม  พ.ศ. 2557  -  ตุลาคม 2559 

 6. นายสุชาติ  หูทิพย์  พฤษภาคม 2559  -  4 มิถุนายน  2563 

 7. นางสาวมัฑนีย์  ศรีนาค    10  มิถุนายน  2563 – ปัจจุบัน 

        หมายเหตุ   

1. ตุลาคม  2559 – พฤษภาคม  2559  นางวิมลพรรณ  รักทอง  ต าแหนํงครู ปฏิบัติหน๎าท่ีรอง
ผ๎ูอ านวยการ  รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการ 

2. 2 มิถุนายน 2563 – 9 มิถุนายน 2563  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี  ต าแหนํงครู ปฏิบัติหน๎าท่ีรอง
ผ๎ูอ านวยการ  รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการ  

รองผู๎อ านวยการ 

         1. นางจารี   เช้ือชาติ                 มิถุนายน  พ.ศ. 2535   -  พ.ศ. 2546 
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            2. นางสาวอารีย์   วรวงษ์         22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  -  30 กันยายน พ.ศ. 2558 

มีการแตํงต้ังครู ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ดังนี้   
 1.   นางวิมลพรรณ  รักทอง ต าแหนํง ครู ค.ศ.3   
   ปฏิบัติหน๎าท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 –  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 2.  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี      ต าแหนํง ครู ค.ศ.2   
   ปฏิบัติหน๎าท่ี วันท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ. 2560 –  ปัจจุบัน    

ค าขวัญของโรงเรียน  ร๎ูหน๎าที่  มีน้ าใจ  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม 

ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิปญฺญา  สมา  อาภา   แสงสวํางใดเสมอปัญญาไมํมี 

ปณิธานของโรงเรียน วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐด๎วยคุณธรรมน้ าใจ ปลอดภัยจากสารเสพติด 

สีประจ าโรงเรียน ชมพู – มํวง 

ชมพู หมายถึง  ความสุภาพ อํอนโยน ความรําเริง ความคิดสร๎างสรรค์และมีความสุข 

มํวง หมายถึง  ความมีเกียรติ  มีศักด์ิศรี  สงํางาม  และยึดมั่นในคุณธรรม 

อักษรยํอ ช.ษ. 

สัญลักษณ์โรงเรียน 

  โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎ก าหนดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน   ดังนี้ 
อาร์มรูปชัยชนะ  หมายถึง  ช่ือต าบลชัยเกษม  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2535   หมายถึง  ปีท่ีกํอต้ังโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

โคมไฟพร๎อมรัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุํงเรืองทางการศึกษาและวัฒนธรรม 

ชํอมะพร๎าว          หมายถึง  อาชีพหลักของชาวต าบลชัยเกษม คือการท าสวนมะพร๎าว ซึ่งม ี

     จ านวน 12 หมูํบ๎าน ดังสัญลักษณ์ชํอมะพร๎าว  12  ชํอ 

 ปัจจุบันเปิดท าการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และในปีการศึกษา 2562                     
มีนักเรียนท้ังหมด จ านวน 403 คน  มีข๎าราชการครู ท้ังหมด 22 คน  จ าแนกเป็นผ๎ูบริหาร 1 คน คือ 
ผ๎ูอ านวยการ 1 คน  ครูผ๎ูชาย  6  คน  และครูสตรี จ านวน 15 คน มีลูกจ๎างประจ า ต าแหนํงพนักงานขับรถยนต์
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จ านวน 1 คน มีลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีจ๎างด๎วยเงินงบประมาณของรัฐท้ังหมด 1 คน คือเจ๎าหน๎าท่ีธุรการโรงเรียน 1 
คน และลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีโรงเรียนจ๎างเอง จ านวน  7 คน จ าแนกเป็นครูอัตราจ๎างสตรี  จ านวน  2  คน 
วิทยากรชาวตํางชาติ จ านวน 1  คน นักการภารโรง จ านวน 1 คน   ยาม จ านวน 1 คน  เจ๎าหน๎าท่ี
บรรณารักษ์ จ านวน  1 คน และแมํบ๎าน จ านวน  1  คน   
3.  ข๎อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 3.1  ข๎อมูลนักเรียน  ( ข๎อมูล ณ วันท่ี 10  ธันวาคม  2562 ) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 
3.2 ข๎อมูลครูและบุคลากร  (ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  พ.ศ.2562)  
     ตารางแสดงจ านวนข๎าราชการครู ครูอัตราจ๎าง  ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 

ต าแหนํง  
เพศ  

รวม  
ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ต่ ากวํา

ปริญญาตรี รวม  
ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

ผ๎ูอ านวยการ   1 - 1 1 - - - - - 1 
รองผ๎ูอ านวยการ   - - - - - - - - - - 
ครู  (ค.ศ.3)  - 2 2 - 2 - - - - 2 

ครู  (ค.ศ.2)  2 4 6 1 2 1 2 - - 6 
ครู  (ค.ศ.1)  4 9 13 1 2 3 7 - - 13 
ครูผ๎ูชํวย  - - - - - - - - - - 
ลูกจ๎างประจ า 1 - 1 - - - - 1 - 1 

ครูอัตราจ๎าง 1 3 4 - - 1 3 - - 4 

ลูกจ๎างชั่วคราว 2 3 5 - - - 2 2 1 5 

      ระดับชั้น 
จ านวน

ห๎องเรียน 
เพศ 

รวม หมายเหตุ ชาย หญิง 

ม.1 3 51 38 89  
ม.2 3 46 43 89  
ม.3 3 51 36 87  

           รวม 9 148 117 265  
ม.4 2 32 24 56  
ม.5 2 20 21 41  

ม.6 2 21 21 42  
           รวม 6 73 66 139  

รวมทั้งหมด 15 221 183 404  
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รวม  11 21 32 3 6 5 14 3 1 32 
 3.3  ข๎อมูลอาคารสถานที่ และแหลํงเรียนร๎ู 
 3.3.1  อาคารสถานท่ี 

      3.3.1.1 อาคารเรียนถาวร  จ านวน  5  หลัง  คือ   
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ก   จ านวน  1 หลัง     
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ข             จ านวน  1 หลัง     
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ค             จ านวน  1 หลัง                                                                    
- อาคารแบบ 318 ล (พิเศษ)         จ านวน  1 หลัง     
- อาคารเรียนแบบสร๎างเอง    จ านวน  1 หลัง     

        3.3.1.2 โรงอาหารแบบสร๎างเอง    จ านวน  1 หลัง     
 3.3.1.3  ศาลาพักผํอน       จ านวน  3 หลัง      
        3.3.1.4  สนามฟุตบอล    จ านวน  1 หลัง     
 3.3.1.5  สนามบาสเกตบอล   จ านวน  1 สนาม    
3.3.1.6  สนามตะกร๎อ       จ านวน  1 สนาม     

              3.3.1.7  ห๎องน้ าห๎องส๎วมนักเรียน      จ านวน  3 หลัง      
  3.3.1.8  อาคารหอพักนักเรียนแบบ 35 ท่ี   จ านวน  1 หลัง     
 3.3.1.9  ห๎องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  จ านวน  2 ห๎อง     

3.3.1.10 ห๎องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  1 ห๎อง     
3.3.1.11 ห๎องวิทยาศาสตร์                            จ านวน  4 ห๎อง     
3.3.1.12 ห๎องไร๎พรมแดน จ านวน  1 ห๎อง     
3.3.1.13 ห๎องอาเซียน                                     จ านวน  1 ห๎อง     
3.3.1.14 อาคารห๎องสมุด                                  จ านวน  1 หลัง    
 3.3.1.15  บ๎านพักครู จ านวน  2 หลัง     
3.3.1.16  บ๎านพักภารโรง  จ านวน 1 หลัง     
3.3.1.17  โรงรถ                                           จ านวน  3 หลัง     
3.3.1.18  โรงอาหาร–หอประชุม (แบบ 100 / 27) จ านวน  1 หลัง      
3.3.1.19  ป้อมยาม     จ านวน  2 หลัง     
3.3.1.20  โรงอาหาร 300  ท่ีนั่ง     จ านวน  1 หลัง    
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สํวนที่  2 
ทิศทางคุณภาพสถานศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
  

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุํงพัฒนาจัดการศึกษา ให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ คํูคุณธรรม                      
สํูมาตรฐานสากล ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
(Mission) 

1. จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให๎มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล    

2. บริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพ 
โดยยึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล 

3. สํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนมีความรู๎ 
และมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21 

4. สํงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
น๎อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 
(Purpose) 

1. ผ๎ูเรียนมีความรู๎
ความสามารถและ
มีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

2. สถานศึกษามี
ระบบบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ 
และมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21 
 

4. ผ๎ูเรียน ครูและ
บุคลากรเป็น
บุคคลแหํงความ
พอเพียง 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

1. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎
มีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ท่ีมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3. ยกระดับผ๎ูเรียน
ให๎มีความรู๎และ
ทักษะตาม
ศักยภาพบน
พื้นฐานในศตวรรษ
ท่ี 21 
 

4. เสริมสร๎างสังคม
แหํงความพอเพียง 

 
  2.   อัตลักษณ์ของนักเรียน (character) 
          “รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  ใฝ่เรียนร๎ู” 
 

  3.   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (identity) 
          “ สิ่งแวดล๎อมดี    มีคุณธรรม ”   
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   4. สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร   
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  

    
   5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2. ซื่อสัตย์ สุจริต      
3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู๎      
5. อยูํอยํางพอเพียง     
6. มุํงมั่นในการท างาน      
7. รักความเป็นไทย       
8. มีจิตสาธารณะ  
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สํวนที่  3 
ตารางการจัดสรรเงินตามโครงการ / 

 งาน / กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ   2563 
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ตารางจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   

โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ  
งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  
1. โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

ครูเฉลิมศักด์ิ       

   1.1 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

ครูเฉลิมศักด์ิ 2,000     

   1.2 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรูค๎ณิตศาสตร ์

ครูปฐมาวดี 2,000     

   1.3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์

ครูณัฐนร ี 2,000     

        1) นักขําววิทยาศาสตร์         

        2) 1 กลุํม 1 ผลิตภัณฑ์ (OGOP)         

        3) วิทยาศาสตร์สัญจร         

   1.4 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูเกรียงศักด์ิ 2,000     

   1.5 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

ครูพรสรวง 2,000     

   1.6 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

ครูวิมลพรรณ 2,000     

   1.7 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรูศ๎ิลปะ 

ครูเปรมรัศม ี 2,000     

   1.8 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูพนม 2,000     

   1.9 กิจกรรมสํงเสริมการอํานห๎องสมุดมีชีวิต และกิจกรรม
สัปดาห์รักการอําน 

ครูวารุณ ี 5,000     

   1.10 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ครูเฉลิมศักด์ิ     7,000 

   1.11 กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มัคคุเทศกน๎์อย) ครูพรสรวง     80,000 

   1.12 กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันความสามารถทางวิชาการ ครูชญานนท์ 85,000     

   1.13 กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) 
ครูณัฐิญา

ภรณ ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  
   1.14 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมสูรํั้วมหาวิทยาลัยและการ
ประกอบอาชีพ 

ครูนรินทรา 10,000     

   1.15 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ ครูนรินทรา     76,110 

   1.16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล         

          

2. โครงการเสริมสร๎างสังคมแหํงความพอเพียง ครูวิมล       

   2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  ครูวิมล   53,135   

   2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครูวิมล 12,000     

   2.3 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ ช.ษ.  ครูเกรียงศักด์ิ       

   2.4 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถ่ินและ
วัฒนธรรมไทย 

ครูเกรียงศักด์ิ   0   

   2.5 กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครูเกรียงศักด์ิ   0   

   2.6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว  ครูพนม 2,000     

   2.7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ครูปฐมาวดี 15,000   3,000 

   2.8 กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา  ครูพนม 20,000     

   2.9 กิจกรรมอนุรักษ์สิง่แวดล๎อม  ครูณัฐนร ี       

     1) กิจกรรม 5ส ครูวิสุทธ์ิ 20,000     

     2) กิจกรรมธนาคารขยะ ครูปภาภรณ ์       

     3) กิจกรรมปุ๋ยมูลไส๎เดือน 
ครูณัฐิญา

ภรณ ์
      

     4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก ครูณัฐนร ี       

     5) กิจกรรมโรงเรียนไร๎ถังขยะ ครูณัฐนร ี     15,000 

   2.10 กิจกรรมสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี ศิลปะ การ
แสดง 

ครูเปรมรัศม ี 7,000     

   2.11 กิจกรรมคํายเยาวชน“คนดีของแผํนดิน” โรงเรียนสุจริต ครูเกรียงศักด์ิ   0   

   2.12 โครงการเต๎นเปลี่ยนชีวิต 
ครูวิมล/ครู

พนม 
    40,000 

   2.13 สํงเสริมการจัดการศึกษาภายใต๎สถานการณ์ฉุกเฉิน โรค 
COVID-19 

ครูวิสุทธ์ิ 35,500     
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ผอ.สุชาติ       

   3.1 กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ผอ.สุชาติ 3,000     

   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ครูเปรมรัศม ี 3,000     

   3.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานวิชาการ ครูวิลาวัลย์       

     1) งานบริหารส านักงาน (วิชาการ + แนะแนว)       75,000 

     2) กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู ๎       44,000 

     3) กิจกรรมกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ครูนรินทรา     14,000 

          

   3.4 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานบริหารทั่วไป ครูวิสุทธ์ิ       

     1) งานบริหารส านักงาน (บริหารทั่วไป+กิจการนักเรยีน)   10,000     

     2) งานโสตทัศนูปกรณ์ ครูศริะ 20,000     

     3) งานยานพาหนะ (คําน้ ามัน , คําซํอมบ ารุง) ครูวิสุทธ์ิ 160,000     

     4) งานชุมชนสัมพันธ์       3,000 

          

   3.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานอ านวยการ ครูพรสรวง       

     1) บริหารส านักงาน (ธุรการ+บุคคล)   70,000     

     2) ครูศิลปะ (9,000+450) x 2    18,900     

     3) เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด (8,500+425) x 12   107,100     

     4) ยาม (6,000+300) x 12   75,600     

     5) นักการภารโรง (8,500+425) x 12   107,100     

     6) แมํบ๎าน 350 x 20 x 12   84,000     

     7) ครูสอนภาษาจีน (9,000+450) x 12       113,400 

     8) ครูชาวตํางชาติ (30,000+750) x 12       369,000 

     9) เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ         

     10) จ๎างครูพละ ( 7,500 + 375 ) x 3 (ก.ค.-ก.ย.)   23,625     

   3.6 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานงบประมาณ ครูสุพรรณ ี       

     1) งานบริหารส านักงาน ครูเมวิกา 5,000     

     2) งานบริหารสินทรัพย์และงานพัสดุ (จัดหาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์) 

ครูอัยลัดดา 80,000     
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  

     3) กิจกรรมคําสาธารณูปโภค (คําไฟฟ้า , คําโทรศัพท์ , คํา
น้ ามันตัดหญ๎า , คําไปรษณียากร , คําธรรมเนียมจดทะเบียนเวป
ไซต์โรงเรียน) 

ครูปภาภรณ ์       

   - คําไฟฟ้า   300,000   52,727 

   - คําโทรศัพท ์   6,000     

   - คําน้ ามันตัดหญ๎า   12,500     

   - คําไปรษณียากร   6,000     

   - คําจดทะเบียนเว็บไซต์   2,700     

          

   3.7 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานแผนและประกัน
คุณภาพ 

ครูณัฐนร ี       

        1) งานบริหารส านักงาน ครูณัฐนร ี 3,000     

        2) พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ครูเปรมรัศม ี 2,000     

        3) ควบคุมภายใน ครูณัฐนร ี       

          

   3.8 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูเฉลิมศักด์ิ 1,000     

   3.9 กิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพคร ู ครูอุมาวส ี 40,000     

   3.10 กิจกรรมการสร๎างสงัคมแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชพี (PLC) ครูชญานนท์ 1,000     

   3.11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให๎มีสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และนําอยํู 

ครูวิสุทธ์ิ 200,000     

   3.12 กิจกรรมสํงเสริมการสร๎างสงัคมแหํงการเรียนรู๎และแหลํง ครูวิสุทธ์ิ 100,000     

เรียนรู๎ภายในสถานศึกษา         

   3.13 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ครูนันทิดา     15,000 

   3.14 กิจกรรมการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา ผอ.สุชาติ 3,000     

    1) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

    2) คณะกรรมการชมรมครผูู๎ปกครองโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         

    3) คณะกรรมการมลูนิธินฤมล นภาลัย วิสุทธิชัยกิจ         

    4) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย         

    5) ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน         

    6) ประชุมศษิย์เกํา         

    7) ประชุมโรงเรียนเครือขํายกลุํมชัยเกษม         
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  
          

4. โครงการยกระดับผู๎เรียนให๎มีความร๎ูและทักษะตามศักยภาพ
บนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

ครูพรสรวง       

   4.1 กิจกรรมสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
สูํยุคไทยแลนด์ 4.0 

ครูพรสรวง     3,000 

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เทคนิคการจัดการเรียนรู๎แบบ 
Active Learning 

ครูวิลาวัลย์       

    2) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ครูวิลาวัลย์       

    3) กิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ครูวิลาวัลย์       

 (ประกวดสื่อ ประกวดผลงานทางวิชาการของครู)         

    4) กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning 

ครูวิลาวัลย์       

    5) จัดท า ID Plan ครูอุมาวส ี       

    6) จัดท าวิจัยชั้นเรียน ครูวิลาวัลย์       

          

   4.2 กิจกรรมสํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู๎ 

ครูศิวลักษณ ์   20,000   

    1) การสร๎างสื่อด๎วย Google app , DLIT , ห๎องเรียนประชา
รัฐ 

        

    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         

          

   4.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ครูนรินทรา       

      1)  มัธยมศึกษาปีที่  1 ( 330 x 90 )     29,700   

      2)  มัธยมศึกษาปีที่  2 ( 330 x 87 )     28,710   

      3)  มัธยมศึกษาปีที่  3 ( 330 x 90 )     29,700   

      4)  มัธยมศึกษาปีที่  4 ( 400 x 56 )     22,400   

      5)  มัธยมศึกษาปีที่  5 ( 400 x 38 )     15,200   

      6)  มัธยมศึกษาปีที่  6 ( 400 x 42 )     16,800   

          

   4.4 กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ครูวิสุทธ์ิ       

      1) สานสายใยครูศิษย์         
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โครงการ / กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ  

อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได๎  
      2) เย่ียมบ๎านนักเรียน         

          

   4.5 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด 
นศท.) 

ครูนรินทรา       

      1)  มัธยมศึกษาปีที่  1 (100 x 90 )     

59,640 

  

      2)  มัธยมศึกษาปีที่  2 (300 x 87 )       

      3)  มัธยมศึกษาปีที่  3 (300 x 90 )       

      4)  อาสากาชาด  ม.4-6 (100 x 87 )     8,700   

      5) นศท.  ม.4-6 ( 300 x 43 )      12,900   

          

   4.6 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ  ครูวิลาวัลย์   50,000   

          

รวม 1,672,025 346,885 910,237 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ     โครงการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์โรงเรียนที่  2 
ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. สนองมาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
มาตรฐานที่  3 ตัวบํงชี้ที ่3.1 

4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายเฉลิมศักด์ิ  ลาภสํงผล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบัน  สํงผลกระทบ
ตํอนักเรียนและผ๎ูคนในวงกว๎าง ฉะนั้น ในฐานะสถานศึกษาท่ีเป็นแห ลํงเรียนรู๎ และผลิตนักเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต๎อง
ยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ท้ังนี้ในหมวด 1 ได๎กลําวถึง  
การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นได๎อยํางเป็นสุข 
 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎เน๎นย้ า และต๎องการให๎เกิดและมีในตัว
นักเรียน เพื่อให๎ทันตามโลก และสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางราบรื่น และปลอดภัย  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
จึงเป็นรากฐานส าคัญอันจะพัฒนาสังคม และมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์  โดยมีการสํง เสริมความรํวมมือ ผําน
เครือขํายโครงการความรํวมมือตําง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพสํูมาตรฐานสากล  กํอให๎เกิดการแลกเปล่ียนท้ังด๎าน
ความรู๎ และด๎านวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให๎ผ๎ูเรียนในยุคปัจจุบัน  

ในปีงบประมาณ 2561 ท่ีผํานมา  เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของระบบคุณภาพ โรงเรี ยนชัยเกษมจึงได๎
จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล โดยใช๎การประเมินรางวัลคุณภาพแหํงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นแนวคิดหลักในการด าเนินงาน  โดยมีเป้าหมายท่ีจะให๎
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ และจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐานสากลท่ีมีความยั่งยืน เป็นเลิศ
วิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน๎าทางความคิด และผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์ 



~ 22 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 กลํุมบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงมองเห็นความจ าเป็นเรํงดํวนในการท่ีจะพัฒนาผ๎ูเรียน
มีความรู๎  ทักษะชีวิต ทักษะการคิดและแก๎ปัญหา อีกท้ังทักษะในศตวรรษท่ี 21  เพื่อผลิตผ๎ูเรียนท่ีพร๎อมก๎าวสํู
ประชาคมอาเซียน และก๎าวสํูความเป็นสากลอยํางภาคภูมิใจ  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํู
มาตรฐานสากลขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 8.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ 
 8.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม  
 8.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได๎
อยํางเหมาะสมปลอดภัย 
 8.5 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 8.6 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น และ
การท างาน 
 8.7  เพื่อให๎มีการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียน และ
ตัวชี้วัด 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน จ านวน  363 คน       ครู จ านวน  23  คน       ผ๎ูปกครอง จ านวน 20  คน 
9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวํา  253 คน คิดเป็นร๎อยละ  83  ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 มีครูเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย  

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ 
 9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม 
 9.2.4 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัย 
 9.2.5 นักเรียนร๎อยละ 83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 9.2.6 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
และการท างาน 
 9.2.7 ครูร๎อยละ 83 มีการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียน 
และตัวชี้วัด 
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 9.2.8 ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 83 มีความพึงพอใจระดับ ดี ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
- เสนอโครงการ 
- ติดตํอประสานงาน 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

 

ตลอดปีการศึกษา ครูทุกทําน 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ตลอดปีการศึกษา  
กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

 ครูเฉลิมศักดิ์ 

กิจกรรม 2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   

ตลอดปีการศึกษา ครูปฐมาวดี 

กิจกรรม 3 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา ครูณัฐนรี 

กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 

ตลอดปีการศึกษา ครูเกรียงศักดิ์ 

กิจกรรม 5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  

ตลอดปีการศึกษา ครูพรสรวง 

กิจกรรม 6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ  

ตลอดปีการศึกษา ครูศิระ 

กิจกรรม 7 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

ตลอดปีการศึกษา ครูเปรมรัศมี 

กิจกรรม 8 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ครูพนม 

กิจกรรม 9 กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต-รักการอําน ตลอดปีการศึกษา ครูวารุณ ี
กิจกรรม 10 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา ครูเฉลิมศักดิ์ 
กิจกรรม 11 กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
(มัคคุเทศก์น๎อย) 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูพรสรวง 

กิจกรรม 12 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ ตลอดปีการศึกษา ครูณัฐิญาภรณ์ 
กิจกรรม 13 กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขัน
ความสามารถทางวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

กิจกรรม 14 กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

กิจกรรม 15 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมสํูรั้ว
มหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูนรินทรา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรม 16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตลอดปีการศึกษา ครูณัฐนรี 
3.ประเมินผล (Check) ตลอดปีการศึกษา ครูทุกทําน 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
รายงานผลการด าเนินโครงการ  

ตลอดปีการศึกษา ครูทุกทําน 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

- - 2,000 2,000 

2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ 

- - 2,000 2,000 

3 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 

- - 2,000 2,000 

4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - 2,000 2,000 

5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

- - 2,000 2,000 

6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพฯ 

- - 2,000 2,000 

7 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะ 

- - 2,000 2,000 

8 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- - 2,000 2,000 

9 กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต  - - 2,000 2,000 
10 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ - - 5,000 5,000 
11 กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มัคคุเทศก์น๎อย) - - 80,000 80,000 
12 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ - - 1,000 1,000 
13 กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันความสามารถทางวิชาการ - - 85,000 85,000 
14 กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) - - - - 
15 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมสูํรั้วมหาวิทยาลัยและการ

ประกอบอาชีพ 
- - 15,000 15,000 

16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - 207,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความ
ความสามารถในการอําน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ประเมินการอําน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณ 

แบบประเมินการอําน การเขียน คิด
วิเคราะห์ของ 8 กลํุมสาระฯ 

3.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาได๎ 

ประเมินการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินการอําน การเขียน คิด
วิเคราะห์ของ 8 กลํุมสาระฯ 

4.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎ 
และทักษะพื้นฐานในการสร๎าง
นวัตกรรม 

ประเมินการสร๎างนวัตกรรม แบบประเมินนวัตกรรม 

5.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม
ปลอดภัย 

ส ารวจ แบบส ารวจส่ือการเรียนการสอน 

6.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมิน แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

7.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 
พร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับท่ี
สูงขึ้น และการท างาน 

ส ารวจ แบบส ารวจการศึกษาตํอ/ประกอบ
อาชีพ 

8.ร๎อยละของครูที่มีการจัดการ
เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียน 
และตัวชี้วัด 

ส ารวจ แบบส ารวจการสํงแผนการจัดการ
เรียนรู ๎

9.ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
 

ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      14.2 โรงเรียนจัดการเรียนรู๎สาระเพิ่ม วิชา IS ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 14.3 นักเรียนสามารถเรียนรู๎ตามหลักสูตรของโรงเรียน และพัฒนาตนเองสํูมาตรฐานสากลได๎ตรงตาม 
                 วัตถุประสงค์ 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นายเฉลิมศักดิ์  ลาภสํงผล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล  
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
4. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม นายเฉลิมศักดิ์   ลาภสํงผล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สถานศึกษาจ าเป็นต๎องจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางท่ีกรมวิชาการก าหนดไว๎ด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้ 
          มาตรา ๒๗ ระบุข๎อความท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับบทบาทหน๎าท่ีของสถานศึกษา ในการน าหลักสูตรไปใช๎
โดยตรง ซึ่งก าหนดไว๎วํา ให๎คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตํอ 
และให๎สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน๎าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในสํวนท่ีเกี่ยวกับปัญหา
ในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท๎องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ได๎ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได๎มีการก าหนดเป้าหมาย 
โดยดูจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในแตํละปี ตามจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5  กลํุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลํุมสาระวิชาหลักให๎เพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3  
 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา ภาษาไทย  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้น  สํวนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผํานคําเฉล่ียโดยรวม 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงได๎ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยํางตํอเนื่องในทุกระดับ ต้ังแตํระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ในรายวิชาภาษาไทย  ด๎วยเหตุผลและ
ความจ าเป็นดังกลําว  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย  
 
8. วัตถุประสงค์  
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 8.1 เพื่อใหน๎ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 8.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับช้ันให๎
สูงขึ้น  
                 ร๎อยละ 3  
 8.3   เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ  
 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ร๎อยละ 73 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย  
                   สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3   

9.1.2 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ร๎อยละ 93 ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ในรายวิชา  
                  ภาษาไทย ตามวัตถุประสงค์ 

9.1.3  ร๎อยละ 53 ของนักเรียนช้ันม.3 และม.6 ของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ใน 
                  รายวิชาภาษาไทย ท่ีสูงขึ้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  และสามารถน า
ความรู๎ไป 
                  ปรับใช๎ในอนาคตตํอไปได๎  
 9.2.2 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีความรู๎ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในรายวิชาภาษาไทย  
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมครูผ๎ูสอนในกลํุมสาระ  
- วิเคราะห์คะแนน O-NET ย๎อนหลัง 3 

ปี เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเดํน 
และจุดท่ีควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐาน และรายสาระ (ส าหรับ ม.
3 และ ม.6) 

- วิเคราะห์การอําน การเขียน การคิด
วิเคราะห์  (ทุกระดับช้ัน ) 

- คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ  
(เกํง ปานกลาง อํอน)  

พฤศจิกายน 2562 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล
และ 

กลํุมบริหารงานวิชาการ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ธันวาคม 2562- มกราคม 2563  
2.1  เสนอกิจกรรมเพื่อให๎ผ๎ูบริหารอนุมัติ  ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
2.2  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร   และ 

กลํุมบริหารงานวิชาการ 
2.3  ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เตรียมตัว
เพิ่มพูนความรู๎ภาษาไทย  
     - ทํองอาขยาน 2 บท/ภาคเรียน 
     - กิจกรรมวันภาษาไทย 
     - การแขํงขันทักษะทางภาษาไทย เนื่อง
ในวันส าคัญตําง ๆ 
 

  

2.4 จ าลองการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 
 

  

2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู๎ของครูภาษาไทย 
 

  

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
3.ประเมินผล (Check) 

- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอผ๎ูบริหารรับทราบ 

กุมภาพันธ์ 2563 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2563 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุํมสาระการเรยีนรู๎ภาษาไทย  
 ค่าวสัดุ - - 2,000 2,000 
 รวมทัง้ส้ิน - - 2,000 2,000 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม การสังเกต แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น
อยํางน๎อย 

การส ารวจ แบบส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน 
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ร๎อยละ 3  
3. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎
และประสบการณ์ วิชาภาษาไทย 
ตามวัตถุประสงค์  

การสอบถาม แบบสอบถามความรู๎ท่ีได๎รับใน
รายวิชาภาษาไทย 

4. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น
เมื่อน ามาเทียบเคียงกับการ
ประเมินผลในระดับชาติ 

การติดตาม แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น  
      14.2 นักเรียนได๎รับความรู๎ในรายวิชา ภาษาไทย และสามารถน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน และใน
อนาคตตํอไป 
 
 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  ลาภสํงผล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  
3. สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน   
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวปฐมาวดี  อินแพง 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ใน มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และ
คุณธรรม และมาตรา 34  ในข๎อท่ี 3  จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท า
ได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน เน๎นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห๎องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ เป็นกิจกรรม/วิธีการยํอย 
รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะด๎านการคิดให๎เกิดกับผ๎ูเรียน
ทุกระดับช้ัน เพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 และจุดเน๎น/
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ สร๎างสรรค์ และ
แก๎ปัญหาได๎ของผ๎ูเรียน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบตําง ๆ ตามบริบทของวิชาในแตํละกลํุม
สาระการเรียนรู๎ ท้ังยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สํงเสริมศักยภาพ  การเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียน และ ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู๎ ท่ีเกิดขึ้นภายใน
ห๎องเรียน 
 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณวชิาคณติศาสตร ์
 8.2 มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายและเปลีย่นความ
คดิเหน็ และแกป้ญัหา 
  8.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
  8.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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  8.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามเป้าหมายสถานศึกษา 
 

9. เป้าหมาย  
 9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1  มนีกัเรยีนเขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย  
 9.2  เชิงคณุภาพ  

 9.2.1   นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียนการส่ือสาร 
และการ คิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป  

9.2.2   นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 

9.2.3  นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรมเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ 

9.2.4  นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
เพื่อพัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 

9.2.5  นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ีย 
ต้ังแตํ 2.00 ขึ้นไป 

 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
  1.1 ประชุม 
  1.2 เตรียมการ  
  1.3 ประสานงาน 

ต.ค 2562 คณะครูในกลํุมสาระ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- กิจกรรมเลําขําวเศรษฐกิจ 

ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะครูในกลํุมสาระ 

- กจิกรรมสนุกคดิกบัการวดั 
- STEM สร๎างสรรค์ 
3.ประเมินผล (Check) ก.ย. 2563 คณะครูในกลํุมสาระ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) ก.ย. 2563 คณะครูในกลํุมสาระ 
 

11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1 – กิจกรรมเลําขําวเศรษฐกิจ 
กิจกรรม 2  - กิจกรรมสนุกคิดกับการวัด 
กิจกรรม 3  - STEM สร๎างสรรค์ 

  2,000 2,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
 

 

 

 
รวมทัง้ส้ิน   2,000 2,000 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอําน 
การเขียนการส่ือสาร และการ คิด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ค านวณวิชาคณิตศาสตร์ได๎ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

  

2. นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ทดสอบโดยใช๎สถานการณ์จ าลอง แบบทดสอบโดยใช๎สถานการณ์
จ าลอง 

3. นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ 
และทักษะพื้นฐานในการสร๎าง
นวัตกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

โครงงาน แบบประเมินโครงงาน 

4. นักเรียนร๎อยละ 83 มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
ปลอดภัย 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

5. นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีผล
การเรียนเฉล่ีย ต้ังแตํ 2.00 ขึ้นไป 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

14. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
  14.1 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร และการคดิค านวณวชิา
คณติศาสตร ์
 14.2 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ และแกป้ญัหา 
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  14.3 นกัเรยีนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
  14.4 นกัเรยีนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  14.5 นกัเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 

                         
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวปฐมาวดี  อินแพง) 
              ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   
ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

1. กิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

ชื่อกลยุทธ์   โครงการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสํูสากล 
3. สนองมาตรฐานที่   1   ตัวบํงชี้ที่  1   
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เปน็มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการมีจุดเน๎นในการพฒันาความรูแ๎ละทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ัง
ความรู๎ความเข๎าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุํงเน๎นท่ีจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหาได๎ สามารถสร๎างนวัตกรรมโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อีกท้ังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงก าหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสํงเสริมการพัฒนาทักษะด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎อยํางยั่งยืน  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มปีระสิทธิผล
สูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

8.2 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 8.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
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8.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
8.5 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
 

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการ

คิดค านวณวิชาวิทยาศาสตร์ได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 
9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม 

9.2.4 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 

9.2.5 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉล่ีย ต้ังแตํ 2.00 ข้ึนไป 
9.2.6 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) ตุลาคม 2562 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
2.ขั้นด าเนินการ (Do) 

ปีงบประมาณ 2563 
ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎

วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  นักขําววิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  1 กลํุม 1 ผลิตภัณฑ์ (OGOP) 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์สัญจร 
3.ประเมินผล (Check) กันยายน 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) กันยายน 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
 

11. สถานที่ด าเนินการ 
ห๎องเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

12. งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1. นักข่าววิทยาศาสตร ์
 - - - - - 
กิจกรรม 2. 1 กลุ่ม 1 ผลิตภณัฑ ์(OGOP) 
 ค่าวสัดุท าผลติภณัฑ ์ - - 1,000 - 
กิจกรรม 3. วิทยาศาสตรส์ญัจร 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
 ค่าว ัส ดุส าหรับจัดกิจกรรมการแข่ งขันทักษะทาง

วทิยาศาสตร ์
- - 1,000 

- 

รวมทัง้ส้ิน   2,000  

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
จ านวนนักเรียนท่ีรํวมกิจกรรม นับจ านวน แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณวิชาวิทยาศาสตร์ได๎ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ประเมินการอําน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณวิชา
วิทยาศาสตร์ 

แบบประเมินการอําน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา 

แบบประเมินความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎ และ
ทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม 

ผลงานการสร๎างช้ินงาน แบบประเมินกระบวนการสร๎าง
ช้ินงาน 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉล่ีย 
ต้ังแตํ 2.00 ข้ึนไป 

การสังเกตจากผลการเรียนของ
นักเรียน 

สารสนเทศผลการเรียนเฉล่ียของ
นักเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจ
ในการรํวมกิจกรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้น
ไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
14.1 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
14.2 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ

คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 14.3  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 



~ 38 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

14.4  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
14.5 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
14.6 สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

     
ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ      ตํอเนือ่ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด๎านการจัดการเรียนรู๎  ได๎ก าหนดให๎
สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผ๎ูเรียนและให๎มีการด าเนินการฝึก
ทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อแก๎ไขปัญหา  
วิชาสังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งท่ีส าคัญตํอการด ารงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาสังคม
ศึกษา  จึงเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสร๎าง  พัฒนา  หลํอหลอม  ปลูกฝังให๎เยาวชนที่เข๎ารับการศึกษา  มีลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต๎องการ  และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม  
 ด๎วยหลักการและเหตุผลข๎างต๎น  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด๎านการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพสูงสุด  โดยด าเนินการ
วางแผน สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูในกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจัดซื้อ / จัดหา ส่ือ 
เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมมาใช๎ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ 
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  สํงผลให๎บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตรตํอไป 
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให๎สูงขึ้น 
 8.2 เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนาตนเอง
จากส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
 8.3 เพื่อให๎ครูในกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ รู๎จักสร๎างนวัตกรรมท่ีดีในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 ผ๎ูเรียนร๎อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมสูงขึ้น 

9.1.2 ผ๎ูเรียนร๎อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ 
มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช๎ในการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 

   
9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียนการสื่อสาร และการคิด
ค านวณได๎ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 9.2.3นักเรียนร๎อยละ 83 มีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม 
 9.2.4นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
 9.2.5นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ต้ังแตํ 2.50 ข้ึนไป 
  
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - ส ารวจความต๎องการ การใช๎ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563  นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

2.ขั้นด าเนินการ(Do) ปีงบประมาณ 2563  นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
   กิจกรรมท่ี1 
      - คนค๎นขําว 
     กิจกรรมที่ 2 
         - โครงงานสังคมศึกษา 
    กิจกรรมที่ 3  
         - อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
       

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - ประเมินผลโครงการ 

กันยายน 2563 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) กันยายน 2563 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
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     - สรุปและรายงานผล 
 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
 1 
2 
3 

กิจกรรมท่ี 1 คนค๎นขําว 
กิจกรรมท่ี 2 โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 

  2,000 2,000 
 

รวมทั้งสิ้น   2,000 2,000 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. นักเรียนมีความสามารถในการ
อําน การเขียนการสื่อสาร และการ
คิดค านวณได๎ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ 

โครงงาน 
 

แบบประเมินโครงงาน 
 

3. นักเรียนมีความรู๎ และทักษะ
พื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม 

ช้ินงาน 
 

แบบประเมิน 
 

4.นักเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
 

ช้ินงาน แบบประเมิน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให๎สูงขึ้น 
 14.2 เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนา
ตนเองจาก 
ส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
 14.3 เพื่อให๎ครูในกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีดีในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
 14.4 นักเรียนรู๎จักน าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก๎ปัญหา 
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    ลงช่ือ                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์) 
              ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
     ลงช่ือ                                ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
           (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
               หัวหน๎างานวิชาการ 

 

           ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                     (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
          หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

    ลงช่ือ              ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

ชื่อกลยุทธ์   โครงการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสํูสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่1 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ     ใหมํ      ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได๎เข๎ามามีบทบาทและเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาโดย
สถานศึกษาได๎จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู๎ และสร๎างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ เป็นรากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุํงเน๎นให๎สถานศึกษาจัด
เนื้อหากิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและถนัดของผ๎ูเรียนซึ่งผ๎ูเรียนจะต๎องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การท างานเป็นกลํุม การบูรณาการกลํุมสาระการเรียนรู๎ การจัดการตํอการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาท
สมมติ การเรียนการสอนตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให๎ได๎ลงมือปฏิบัติจริงและ
แสวงหาความรู๎ควบคํูคุณธรรม  
จากหลักการและเหตุผลท่ีกลําวมาข๎างต๎นนั้น การเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาท่ีต๎องการการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให๎
สอดคล๎องตํอการปฏิรูปการศึกษาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นตํอ ๆ ไป 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนได๎อยํางเหมาะสม 
 8.2  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลํุมสาระตํางประเทศของผ๎ูเรียนให๎อยูํในระดับท่ีดีขึ้น 

8.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ได๎อยํางเหมาะสม 
 8.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 นักเรียนร๎อยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมด มีสมุดค าศัพท์ภาษาตํางประเทศ 
9.1.2 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการกลํุมสาระภาษาตํางประเทศในโรงเรียน ร๎อยละ 

60 ของนักเรียนท้ังหมด 
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9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 60 ของนักเรียนท้ังหมด สามารถเขียนและพูดภาษาจีนแบบงําย ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง 

 
       9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได๎อยํางเหมาะสม ในระดับ ดี ขึ้นไป 

9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเฉล่ีย ต้ังแตํ 2.50 
ขึ้นไป 

9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 63มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 9.2.4 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย ในระดับ ดี ขึ้นไป 

9.2.5 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมวางแผน  
2. รวบรวมค าศัพท์พื้นฐาน 

ตุลาคม 2562 นางสาวพรสรวง สังข
ฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
- กิจกรรมสมุดค าศัพท์ (Vocabularies 
Book) 
- กิจกรรมภาษาจีนแสนสนุก 
   การสร๎างการ์ดภาษาจีน 
   สนทนาภาษาจีน 

 
ปีงบประมาณ 2563 

ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

-กิจกรรม Spelling Bee Competition ธันวาคม 2562 ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

3.ประเมินผล (Check) 
  ประเมินกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ
รายงานผล 

มีนาคม 2563 
 

นางสาวพรสรวง สังข
ฤทธิ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

มีนาคม 2563 นางสาวพรสรวง สังข
ฤทธิ์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ   
  ห๎องเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1. กิจกรรมสมุดค าศพัท์ (Vocabularies Book) 
 ค่าวสัดุส าหรบัจดักจิกรรม - - 1,000 1,000 
กิจกรรม 2. ภาษาจีนแสนสนุก 
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท ากจิกรรม - - 500 500 
กิจกรรม 3. กิจกรรม Spelling Bee Competition 
 ค่าวสัดุส าหรบัจดักจิกรรมการแข่งขนัทกัษะทางภาษา - - 500 500 

รวมทัง้ส้ิน - - 2,000 2,000 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นักเรียนร๎อยละ 90 มีสมุดค าศัพท์
ภาษาตํางประเทศ 

ตรวจสมุดค าศัพท์
ภาษาตํางประเทศของนักเรียน 

สมุดค าศัพท์ภาษาตํางประเทศ 

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะวิชาการกลํุมสาระ
ภาษาตํางประเทศในโรงเรียน ร๎อยละ 
60 

นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงช่ือเข๎ารํวมกิจกรรม 

นักเรียนพูดบทความเป็นภาษาจีน
ส้ันๆได๎ 

การสังเกต แบบสังเกตท ากิจกรรม 

นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการท าการ์ด
ภาษาจีนแบบสวยงามได๎ 

 ตรวจผลงานของนักเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเฉล่ีย ต้ังแตํ 2.50 ข้ึนไป 

สังเกตผลการเรียน สารสนเทศ 
แบบรายงานผลการเรียน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
 14.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลํุมสาระตํางประเทศของผ๎ูเรียนให๎อยูํในระดับ 2.50 ขึ้นไป 
 14.3 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
ปลอดภัย 

14.4 สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎วิชาในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 



~ 46 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

                         

    ลงช่ือ     ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

1. กิจกรรม     กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1    ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1    ตัวบํงชี้ที่  

1.  ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เป็นไป ตาม  
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
           2. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษา
ก าหนด 
           3. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎  
           4. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม  
           5. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได๎อยําง
เหมาะสม ปลอดภัย  
           6. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  
           7. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
4. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายศิระ  บุญญานุรักษ ์
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุํงเน๎นให๎นักเรียน
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและน าไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได๎ดังนัน้ในการจัดการ
เรียนการสอนจึงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติจริง ท้ังในสํวนงานอาชีพและการใช๎เทคโนโลยีโดยจัดให๎มีการสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริงสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และท๎องถิ่น / ชุมชน โดยเน๎นความหลากหลายและการมีสํวนรํวมของผ๎ูเรียน / 
ผ๎ูปกครอง 
     โรงเรียนมีนโยบายให๎ครูผ๎ูสอนได๎พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีทางโรงเรียนต้ังไว๎  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค์  
  8.1 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ได๎   
  8.2 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎  
  8.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   
  8.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  8.5 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  8.6 มคีวามรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
  8.7 ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
    9.2 เชิงคุณภาพ  
       9.2.1นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
       9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
       แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  ในระดับ ดี ขึ้นไป 
      9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   
      9.2.4 นักเรียนร๎อยละ 83 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
      9.2.5  นักเรียนร๎อยละ 73 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
      9.2.6  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
      9.2.7  นักเรียนร๎อยละ 83 มีผลการประเมินคุณลักษณะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง ได๎ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  - ประชุมบุคลากรในกลํุมสาระเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและมอบหมายงาน 

ต.ค. 62 นายศิระ บุญญานุรักษ ์
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) พ.ค. - ก.ย. 63  
กิจกรรม 1 ฝึกอบรมอาชีพ 
  - ท าโคมไฟ 
  - ท าน้ ายาล๎างจาน , สบูํสมุนไพร 
  - ท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
  - ออกแบบเว็บไซด์ 

  
นายศิระ บุญญานุรักษ ์
นางสาวนันทิดา ครุฑ

ใหญํนางสุพรรณี เณรตา
ก๎อง 

3.ประเมินผล (Check) 
  - ประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวม

ก.ย. 63 นายศิระ บุญญานุรักษ ์
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กิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

มี.ค. /ก.ย. 63 นายศิระ บุญญานุรักษ ์
 

 
11. สถานที่ด าเนินการ   
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1 ฝึกอบรมอาชีพ 
1 ท าน้ ายาล๎างจาน, สบูํสมุนไพร 600 - 300 900 
2 ท าโคมไฟ - - 800 800 
3 ท าแผํนพับ , ท าเว็บไซด์ - - 300 300 

รวมทั้งสิ้น 600 - 1,400 2,000 
 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการ
อําน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ประเมินจากการจัดการเรียนการ
สอน 

แบบประเมินการอําน คิด วิเคราะห์ฯ 

นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   ประเมินจากการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
 

ประเมินผลงานของนักเรียน แบบประเมินชิ้นงาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ประเมินตามสภาพจริงจากการ             
ลงมือปฏิบัติ 

แบบทดสอบ 
แบบบันทึกผลปฏิบัติงาน 

ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ตํองานอาชีพสุจริต 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบจิตอาสา พอเพียง ได๎
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินตามสภาพจริงจากการ             
ลงมือปฏิบัติ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคําเฉล่ีย 
3.00 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 
      14.2 ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพสุจริต 
 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นายศิระ  บุญญานุรักษ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ / กิจกรรม …พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระศิลปะ .. 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  .. 1.. 

ชื่อกลยุทธ์   …ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล.. 
3. สนองมาตรฐานที่  …1….  ตัวบํงชี้ที่ .. 1.7 … 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  …นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ...ปีงบประมาน 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 
 ตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาจ าเป็นต๎องจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางท่ีกรมวิชาการก าหนดไว๎ด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้ มาตรา ๖ การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นนมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให๎
สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎อื่นๆส าหรับการศึกษาและเรียนรู๎ทั้งในระบบนอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต๎น เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู ๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ , ประชารัฐ  มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
มีสุนทรียภาพ และปลอดสารเสพติด 
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบวํานักเรียนมีความถนัดและสนใจทางด๎าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ แตํยังไมํกล๎าแสดงออก จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนมีความกล๎า
แสดงออกมากขึ้น 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงก าหนดกิจกรรมสํงเสริมสุนทรียภาพ ทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ การแสดง ขึ้น เพื่อเพิ่มแก๎ปัญหาข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 
8. วัตถุประสงค์  
   8.1 เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถ อําน เขียนเครื่องหมายทางดนตรีและปฏิบัติโน๎ตดนตรีไทยและดนตรีสากลได๎
อยํางถูกต๎องตามเกณฑ์  
   8.2 เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ถํายทอดความคิด อารมณ์ความรู๎สึก ทางด๎านทัศนศิลป์ได๎ 
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   8.3 เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 
   8.4 เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถ สร๎างนวัตกรรม ด๎านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ได๎อยํางน๎อย 1 อยําง / 1 ความ
ถนัด  
   8.5 เพื่อใหน๎ักเรียนสามารถ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
   8.6 เพื่อใหน๎ักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   8.7 เพื่อใหน๎ักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํอวิชาเรียน แล๎วน าไปตํอยอดเพื่อประกอบอาชีพ
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
           
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถ อําน เขียนเครื่องหมายทางดนตรีและปฏิบัติโน๎ตดนตรี
ไทยและดนตรีสากลได๎อยํางถูกต๎องตามเกณฑ์  

9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 80 มีทักษะการใช๎วัสดุอุปกรณ์ ถํายทอดความคิด อารมณ์ ความรู๎สึกออกมา
เป็นผลงานทัศนศิลป์ 

9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมทางศาสตร์แหํงศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ )                     

9.2.4 นักเรียนร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 

9.2.5 นักเรียนร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถ สร๎างนวัตกรรม ด๎านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ได๎อยําง
น๎อย 1 อยําง / 1 ความถนัด 

9.2.6 นักเรียนร๎อยละ 80 นักเรียนสามารถ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 

9.2.8 นักเรียนร๎อยละ 80 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
9.2.9 นักเรียนร๎อยละ 80  มีความพึงพอใจในระดับ (ดี/ดีเลิศ/ยอดเย่ียม) ขึ้นไป 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) ตุลาคม 62 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
2.ขั้นด าเนินการ (Do) 

ปีงบประมาณ 2563 ครูกลํุมสาระศิลปะ 

กิจกรรม 1 สํงเสริมศักยภาพทางด๎าน
ทัศนศิลป์ 
กิจกรรม 2 สํงเสริมศักยภาพทางด๎านดนตรี 
กิจดรรม 3 สํงเสริมศักยภาพทางด๎านการ
แสดง 
3.ประเมินผล (Check) มีนาคม 2563 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) มีนาคม 2563 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
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11. สถานที่ด าเนินการ 
      โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1  สํงเสริมศักยภาพทางด๎านทัศนศิลป์ 
 คําวัสดุอุปกรณ์ -  

 
1,000 

 
 

1,000 

 
 

2,000 
 
 
 

กิจกรรม 2 สํงเสริมศักยภาพทางด๎านดนตรี 
 คําวัสดุอุปกรณ์ 
 คําจ๎างเหมาแตํงหน๎า,เชําชุดการแสดง , คํา

ซํอมแซมครุภัณฑ์   
กิจกรรม 3 สํงเสริมศักยภาพทางด๎านการ
แสดง 
 คําวัสดุอุปกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น  1,000 1,000 2,000 
 
13. การประเมินผล    
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.จ านวนนักเรียนท่ีรํวมกิจกรรม นับจ านวน แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติจนเกิดผลงานทางด๎าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ได๎ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินจากช้ินงานทัศนศิลป์ 
ประเมินจากการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 
ประเมินจากการแสดง 

รูบิคการให๎คะแนนของแตํละ
กิจกรรม 

3.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินความสามารถจากการ
แสดงทุกกิจกรรมท่ีเข๎ารํวม 

รูบิคการให๎คะแนนของแตํละ
กิจกรรม 

4.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎ 
และทักษะพื้นฐานในการสร๎าง
นวัตกรรม 

ผลงานการสร๎างช้ินงาน แบบประเมินกระบวนการสร๎าง
ช้ินงาน 

5.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ปลอดภัย 
6.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ เฉล่ีย ต้ังแตํ 2.00 
ขึ้นไป 

การสังเกตจากผลการเรียนของ
นักเรียน 

สารสนเทศผลการเรียนเฉล่ียของ
นักเรียน 

7.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความพึง
พอใจในการรํวมกิจกรรมระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนสามารถ อําน เขียนเครื่องหมายทางดนตรีและปฏิบัติโน๎ตดนตรีไทยและดนตรีสากล   
  

14.2 นักเรียนสามารถ ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ได๎ถํายทอดความคิด อารมณ์ความรู๎สึก ทางด๎านทัศนศิลป์ 
    14.3 นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 
    14.4 นักเรียนสามารถ สร๎างนวัตกรรม ด๎านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ได๎อยํางน๎อย 1 อยําง / 1 
ความถนัด  
   14.5 นักเรียนสามารถ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางด๎านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ได๎ 
    14.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลํุมสาระศิลปะ 2.00 ข้ึนไป  
    14.7 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํอวิชาเรียน แล๎วน าไปตํอยอดเพื่อประกอบ
อาชีพในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางเปรมรัศมี  อํางหิน) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  
3. สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน   
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ใน มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และ
คุณธรรม และมาตรา 34  ในข๎อท่ี 3  จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท า
ได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน เน๎นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห๎องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม  
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะด๎านการคิดให๎เกิดกับผ๎ูเรียน
ทุกระดับช้ัน เพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 และจุดเน๎น/
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท ากิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบตําง ๆ ตามบริบทของวิชาในแตํละกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ ท้ังยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สํงเสริมศักยภาพ  การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
และ ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู๎ที่เกิดข้ึนภายในห๎องเรียน 
 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
 8.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา  
 8.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  
 8.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 8.5 มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณวิชาสุขศึกษา 
 8.6 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาประเภทตํางๆ 
  
 
 



~ 56 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

9. เป้าหมาย  
 9.1 เชิงปริมาณ  

 9.1.1  มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย  
  9.1.2  นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
  9.1.3  นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มี มีความรู๎
ในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัย  และมีทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาประเภทตํางๆ 
 
 9.2  เชิงคุณภาพ  

 9.2.1   ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
  9.2.3   ผ๎ูเรียนมีผลมีความรู๎ในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัย  และมีทักษะพื้นฐานในการเลํน
กีฬาประเภทตํางๆ 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
  1.1 ประชุม 
  1.2 เตรียมการ  
  1.3 ประสานงาน 

ต.ค 2562 คณะครูในกลํุมสาระ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ตลอดปีการศึกษา คณะครูในกลํุมสาระ 

- กิจกรรมเสริมทักษะทางด๎านกีฬา 
- กิจกรรมอบรมด๎านทักษะความปลอดภัยใน
ชีวิต 
 
3.ประเมินผล (Check) ก.ย. 2563 คณะครูในกลํุมสาระ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) ก.ย. 2563 คณะครูในกลํุมสาระ 
 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะทางด๎านกีฬา 
คําอุปกรณ์กีฬา - - 2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น - - 2,000 2,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
เพิ่มพูนศักยภาพด๎านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในกลํุม
สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ร๎อยละ 80 
 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัด
กิจกรรม 
2. ตรวจแบบสรุปสัมฤทธิ์กํอน
เรียนและหลังเรียน 
3. สัมภาษณ์  นักเรียน  ครู 
ผ๎ูปกครอง 

1.  เอกสารประกอบ 
2.  แบบสรุปผลผลสัมฤทธิ์ 

2. นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนา
เพิ่มพูนมีความรู๎ในการดูแลตนเอง
ให๎ปลอดภัย  และมีทักษะพื้นฐาน
ในการเลํนกีฬาประเภทตํางๆ 
 ร๎อยละ 90 

1. สถิติการรํวมกิจกรรม 
/ คะแนนตามหนํวย 
การเข๎าเรียน 
การสํงงาน 
การปฏิบัติ 

1. แบบลงช่ือ 
แบบทดสอบ 
สังเกต 
การปฏิบัติ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
14.1 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 

      14.2 นักเรียนโรงเรียน มีความรู๎ในการดูแลตนเองให๎ปลอดภัย  และมีทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬา
ประเภทตํางๆ 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                  (นายพนม  เกิดฤทธิ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  สํงเสริมการอํานห๎องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานท่ี 1  ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 

มาตรฐานท่ี 3   ตัวบํงช้ีท่ี 3.1-3.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการนางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล และ วําท่ีร๎อยตรี หญิงวารุณี โอบอ๎อม  

กลํุมวิชาการ งานห๎องสมุด 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ     ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

7. หลักการและเหตุผล   
  ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดหลักการ ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
สร๎างบุคคล องค์กรและสังคมแหํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย  กิจกรรมรักการอํานและกิจกรรมห๎องสมุด
มีชีวิตจึงเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคล่ือนและปลูกฝังนิสัยรักการอํานโดยผํานกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎นักเรียนได๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและมีใจรักการอํานด๎วยตนเอง  สร๎างสรรค์ ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน รักการอําน รัก
การศึกษา รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตัวเอง มีความรู๎ที่เป็นสากล รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาความรู๎ของนักเรียนและการสืบค๎นข๎อมูลท่ีทันสมัยและเป็นระบบ 
     ดังนั้นห๎องสมุดจึงจัดท าโครงการห๎องสมุดมีชีวิตสํูห๎องสมุดมาตรฐานและจัดให๎มีสัปดาห์รักการอําน
ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกิจกรรมรักการอํานภายในโรงเรียน โดยผําน
กระบวนการลงมือปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความสนุกสนานพร๎อมท้ังได๎รับความรู๎และปลูกฝังนิสัยรักการอํานไป และ
สร๎างศูนย์กลางในการสืบค๎นข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให๎กับครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อปลูกฝังและสํงเสริมผ๎ูเรียนมทัีกษะในการอําน การเขียน การส่ือสาร สร๎างนิสัยรักการอําน ใฝ่
รู๎ใฝ่เรียน โดยผํานกิจกรรม และมีสุขภาพจิตท่ีดีพัฒนาตนเอง   
 8.2  เพื่อจัดสภาพแวดล๎อมของห๎องสมุดให๎เอื้ออ านวยตํอการศึกษาค๎นคว๎า ใหผ๎ู๎เรียนสามารถใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด๎านการเรียนรู๎ ได๎อยํางสร๎างสรรค์  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ     

9.1.1 มีนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของท้ังหมด 
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    9.2 เชงิคุณภาพ  
9.2.1 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอาํนและเข๎ารํวมกิจกรรมรักการอํานอยํางตํอเนื่องและ

มีผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียนการส่ือสาร ได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 
9.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได๎

อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
9.2.3 สภาพแวดล๎อมของห๎องสมุด เอื้ออ านวยตํอการศึกษาค๎นคว๎าและนักเรียนใช๎บริการสืบค๎น 

ค๎นคว๎า อํานหนังสือ ยืมหนังสือมากขึ้น 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
กิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ 

2. เตรียมงานและวางแผน 
3. นักเรียนเตรียมจัดท าส่ือ อุปกรณ์

ในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 

1. แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
2. ประชุมผ๎ูเกี่ยวข๎องแบํงหน๎าท่ี

รับผิดชอบ 
 

 
 

ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป 
ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป 
มกราคม 2563 เป็นต๎นไป 

 
 

พฤษภาคม 2563 เป็นต๎น
ไป 

พฤษภาคม 2563 เป็นต๎น
ไป 

 
 
 

นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล 
วําท่ีร๎อยตรี หญิงวารุณี  โอบ

อ๎อม 
เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด/ยุว
บรรณารักษ์ 

หัวหน๎ากลํุมสาระ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 

1. จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่
หลากหลาย 

 
กุมภาพันธ์  2563 

 
ตลอดปีการศึกษา 

วําท่ีร๎อยตรี หญิงวารุณี  โอบ
อ๎อม 

เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด/ยุว
บรรณารักษ์ 

หัวหน๎ากลํุมสาระ 
3.ประเมินผล (Check) 
กิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 

1. ประเมินผลการด าเนินกิจกกรม 
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 

1. สรุปกิจกรรมและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกกรม 

 
 

กุมภาพันธ์  2563 

 
วําท่ีร๎อยตรี หญิงวารุณี  โอบ

อ๎อม 
เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด/ยุว

บรรณารักษ์ 
หัวหน๎ากลํุมสาระ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
กิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 

1. สรุปและรายงานผลกิจกรรม  
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 

 
 

มีนาคม  2563 
 

 
นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล 
วําท่ีร๎อยตรี หญิงวารุณี  โอบ

อ๎อม 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

 
มีนาคม  2563 เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด/ยุว

บรรณารักษ์ 
หัวหน๎ากลํุมสาระ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ ห๎องสมุด และ อาคารโรงอาหารเกําโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมสัปดาห์รักการอําน 
1. คําของรางวัล (ดินสอ, แฟ้ม, พวงกุญแจ, สมุด) 

เฉล่ียของรางวัลช้ินละ 5 บาท นักเรียนทุกคน
สามารถได๎รับ 

- - 1,800 1,800 

2. กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม - - 750 750 
3. กาว เอโอทีกลาง 2 ขวด - - 100 100 
4. เย่ือกาวแบบบาง  6 ม๎วน  - - 150 150 
5. ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผํน - - 200 200 
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต 
1. หนังสือพิมพ์ ฉบับละ 10 บาท เดือนละ 20 วัน 

จ านวน 10 เดือน (200 x10 ) 
- - 2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม     แบบลงช่ือเข๎ารํวมกิจกรรม 
นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและเข๎า
รํวมกิจกรรมรักการอํานอยําง
ตํอเนื่องและมีผลการประเมิน
ความสามารถในการอําน การเขียน
การส่ือสาร ได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

    แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 
    สมุดแบบบันทึกรักการอําน 

นักเรียนมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได๎อยําง
เหมาะสม ปลอดภัย 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
     

สภาพแวดล๎อมของห๎องสมุด การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
เอื้ออ านวยตํอการศึกษาค๎นคว๎า
และนักเรียนใช๎บริการสืบค๎น 
ค๎นคว๎า อํานหนังสือ ยืมหนังสือ
มากขึ้น 

ห๎องสมุดมีชีวิต 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนและคณะครูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ  90 ได๎รับความรู๎ สนุกสนานกับการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
      14.2 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่ดี ท าใหน๎ักเรียนใช๎บริการสืบค๎น ค๎นคว๎าอํานหนังสือ ยืมหนังสือมากขึ้น 
 

                         
  วําท่ีร๎อยตรีหญิง                         ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                      (วารุณี  โอบอ๎อม) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา        

ลงช่ือ               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
               หัวหน๎ากลํุมงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  นิทรรศการทางวิชาการ  
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่1.1 
4. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ   ลาภสํงผล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

   ในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิทยาการตําง ๆ  สํงผลให๎การศึกษา
กว๎างขวางมากขึ้น  ฉะนั้น โรงเรียนในฐานะเป็นสถานศึกษา  แหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นเยาวชนใน
อนาคตของประเทศ  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
และถือวําผ๎ูเรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ  ท้ังนี้ในหมวด 1 ได๎กลําวถึง  การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ท้ังทางรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับคนอื่นได๎อยํางเป็นสุข   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อ
เสริมสร๎าง พัฒนา หลํอหลอม ปลูกฝังให๎เยาวชนท่ีเข๎ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
ต๎องการ และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และมีการบูร
ณาการระหวํางกลํุมสาระฯ และมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีสํวนรํวมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู๎
ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  จึงจะท าให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุํงหมาย ท่ีต๎องการ
และสามารถพัฒนานักเรียนได๎ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว๎  

จากการด าเนินงานของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบวํา มีผลด าเนินการอยูํในระดับดี  กลําวคือ
นักเรียนร๎อยละ 60 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณาญาณ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎  สํงผลให๎ทางกลํุมบริหารงานวิชาการจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องพัฒนา 
และเพิ่มเติมในสํวนของกิจกรรม และความหลากหลายในการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาให๎อยูํในระดับดีเลิศ
ตํอไป  
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กลํุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการสํงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดกิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการขึ้น  โดยมุํง
สํงเสริมในทุกๆ ด๎าน และสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 8.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎ 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวํา ร๎อยละ  83  ของกลํุมเป้าหมาย   
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนร๎อยละ  83  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ  83  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน  
                  ความคิดเห็น โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎ 
 9.2.3  ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 83  มีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขัน้เตรียมการ (Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

- รํวมก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดสถานท่ีและวันเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

พฤศจิกายน 2562 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล
และ 

ครูทุกกลํุมสาระฯ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ธันวาคม 2562 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
2.1  เสนอกิจกรรมเพื่อให๎ผ๎ูบริหารอนุมัติ   
2.2  ด าเนินจัดกิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 
 “ชัยเกษมนิทัศน์” 
 - การแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลํุมสาระ
การเรียนรู ๎
 - การประกวด/แขํงขัน ความสามารถทาง
วิชาการ 
 - การแสดงบนเวที 

มกราคม 2563 
ถึง  

สิงหาคม 2563  

ครูทุกกลํุมสาระฯ  



~ 64 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
3.ประเมินผล (Check) 

- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอผ๎ูบริหารรับทราบ 

กันยายน 2563 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

กันยายน 2563 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 

11. สถานที่ด าเนินการ 
หอประชุม  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  

 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการ  
1 ค่าวสัดุในการจดันิทรรศการวชิาการ - - 2,500 2,500 
2 ค่าอาหารว่างส าหรบันกัเรยีน - 4,500 - 4,500 
 รวมทัง้ส้ิน - 4,500 2,500 7,000 

 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความรู๎ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํอ
งานอาชีพ 

นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนและบันทึกความรู๎
การเข๎ารํวมกิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 

3. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก๎ปัญหาได๎ 

ประเมินประสิทธิภาพของการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 

แบบประเมินประสิทธิภาพของการ
จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนได๎น าความรู๎มาประยุกต์ใช๎กับการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
      14.2 นักเรียนได๎แสดงทักษะทางวิชาการ และน าวิชาตําง ๆ มาบูรณาการในการจัดนิทรรศการ 
 14.3 นักเรียนได๎มีโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการบูรณาการความรู๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎
เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ในอนาคต 
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    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  ลาภสํงผล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมโครงการ (โรงเรียนประชารัฐ) โครงการมัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่ 4  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ส่ือสารได๎ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
    และแสวงหาความรู๎ได๎  
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2562 
7. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎จัดท าโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ  เพื่อการพัฒนาด๎านการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ  เป็นการรวมพลังระหวํางภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เพื่อรํวม
ขับเคล่ือนและยกระดับการศึกษาของประเทศและพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนชัยเกษมวทิยาได๎รับ
การสนับสนุนให๎เป็นโรงเรียนประชารัฐ   
 ประกอบกับในปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาท่ีได๎รับความนิยมในการติดตํอส่ือสาร ความต๎องการใน
ตลาดแรงงาน เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนอยํางรวดเร็ว  ท าให๎ภาษาจีนเข๎ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของเราอยํางมาก  ดังจะเห็นได๎จากการโฆษณาสินค๎าตําง ๆ ท่ีเริ่มใช๎ข๎อความเชิญชวน
ภาษาจีนเป็นส่ือในการโฆษณา  และมีนักทํองเท่ียวชาวจีนจ านวนมากนิยมมาทํองเท่ียวในประเทศไทย  ดังนั้น
การเรียนรู๎ภาษาจีน และฝึกฝนให๎เกิดทักษะในการส่ือสารอยํางมีประสิทธิภาพจงึเป็นส่ิงส าคัญในยุคปัจจุบัน   
กระบวนการสอนจึงต๎องมีการปรับประยุกต์เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ในทักษะท้ัง  4  ด๎านท้ังการฟัง  
การพูด  การอําน  การเขียน  ให๎มีความช านาญจนสามารถน าภาษาจีนมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในเชิง
ประจักษ์ได๎  
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมโครงการมัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) ขึ้น เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาจีนให๎กับนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ให๎สามารถฟัง พูด อําน เขียนได๎  ให๎เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
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8. วัตถุประสงค์  
 8.1  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภาษาจีนและน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวันให๎เกิดประโยชน์
ได๎ 
 8.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาจีน 
 8.3  เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาภาษาจีน 

8.4  เพื่อให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมาย 
                 ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวํา  250  คน  
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 ร๎อยละ 70  ของนักเรียนท้ังหมด มีความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกับชาวตํางชาติ                   
9.2.2 ร๎อยละ 70  ของนักเรียนท้ังหมด มีความพึงพอใจในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั๎บผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -  ประชุมคณะกรรมการกลํุมสาระ   
    ภาษาตํางประเทศ วางแผนการจัดกิจกรรม    
    ชุมนุมมัคคุเทศก์น๎อย 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรม 
-  ติดตํอประสานงานผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 

 
ตุลาคม 2562 

 
นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรมท่ี 1 คํายพัฒนาทักษะการส่ือสารด๎วย
ภาษาจีน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม  
2562 

ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

กิจกรรมท่ี 2 ศูนย์การเรียนมัคคุเทศก์น๎อย 
(ภาษาจีน) 
(จัดสรรเวลาในการเรียนให๎กับนักเรียน 1-2 คาบ/
สัปดาห์ ) 

กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมฤทัย ทนทาน 

กิจกรรมท่ี 3 มัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) อาสา 
(วัดทางสาย ,วัดอํางสุวรรณ์ (วัดโบสถ์ไม๎ตาล) ,
ชายหาดบ๎านกรูด) 
 

กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2563 ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

3.ประเมินผล (Check) 
  -  ประเมินผลความพึงพอใจในการท ากิจกรรม
ของนักเรียน 

 
มีนาคม – เมษายน 2563 

 

 
ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั๎บผิดชอบ 
  -  ประเมินผลความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาจีนของนักเรียน 
 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 -  รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรม
มัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) 
 

 
มีนาคม – เมษายน 2563 

 

 
นางสาวสมฤทัย  ทนทาน 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  -  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  -  วัดทางสาย  ต.บ๎านกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 -  วัดอํางสุวรรณ์   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 -  ชายหาดทะเลบ๎านกรูด  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
12. งบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรมที ่1 คํายพัฒนาทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาจีน 
1 ค่าจา้งวทิยากร (3,500 บ. x 2 วนั) 4 คน*1,800 บาท*2 

วนั 
14,400 - - 

14,400 

2 ค่าอาหารกลางวนัส าหรบันกัเรยีน (150 คน x 60 บ. x 2 
วนั) 

- 18,000 - 
18,000 

กิจกรรมที่ 2 ศูนย์การเรียนร๎ูมัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) 
1 ค่าจา้งครสูอนภาษาจนี 9,450 - - 9,450 
2 วสัดุอุปกรณ์ - - 7,110 7,110 

กิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์น๎อย (ภาษาจีน) อาสา 
1 ชดเชยน ้ามนั - 1,600 - 1,600 
2 ค่าอาหารกลางวนัส าหรบันกัเรยีน (20 คน x 80 บ. x 16 

วนั) 
- 25,600 - 

25,600 

3 ค่าเบี้ยเลีย้งครแูละพนกังานขบัรถ 3,840 - - - 
รวม (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 27,690 45,200 7,110 80,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวํา  
250  คน  

นับจ านวน ใบลงทะเบียน 

นักเรียนร๎อยละ 70  ของนักเรียน
ท้ังหมด มีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาจีนกับชาวตํางชาติ 

การสังเกต / การทดสอบ แบบสังเกต / แบบทดสอบ 

นักเรียนร๎อยละ 70  ของนักเรียน
ท้ังหมด มีความพึงพอใจในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
 14.1  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภาษาจีนและน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎เกิดประโยชน์ได๎ 
 14.2  นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
 14.3  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ภาษาจีน 

14.4  นักเรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย 
                  ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

                         

    ลงช่ือ          ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
            (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
                 หัวหน๎างานวิชาการ 
 

ลงช่ือ                          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

   
 

 
          อนุมัติ              ไมํอนุมัติ 

 

ลงช่ือ                                ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันความสามารถทางวิชาการ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่1.2  
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
สอดคล๎องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  โดยการจัดการเรียนรู๎ท่ีมุํงเน๎นการเสริมสร๎างความรู๎ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผ๎ูเรียน ในศตวรรษท่ี 21 ตํอยอดจากสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียนและคุณลักษณะตามหลักสูตร
แกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผ๎ูเรียนจะได๎รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ครบท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสอดคล๎องและเหมาะสมกับสภาพความ
พร๎อมและจุดเน๎นของโรงเรียน โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด  มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น สนับสนุนให๎ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการวางแผน การลงมือปฏิบัติจริง การสร๎างองค์
ความรู๎และสร๎างสรรค์ผลงาน และน าเสนอผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ เชํน กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขัน
ความสามารถทางวิชาการ ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1  เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีความสนใจในการเรียนและสร๎างสรรค์ผลงานจาก
การเรียนการสอน 
 8.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพ  
 8.3  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนพบความสามารถของตนเอง 
 8.4  เพื่อสร๎างบุคลากรในทักษะวิชาการด๎านตําง ๆ 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ  80  ของกลํุมเป้าหมาย  
9.1.2 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎รับการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการ และความคิดสร๎างสรรค์ ร๎อยละ80  
9.1.3 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎รับการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ 
และความถนัดเต็มศักยภาพ ร๎อยละ  80 
9.1.4 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎และพัฒนาตนเองโดยใช๎โครงงานในการจัดการเรียนการสอน 

    9.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎รับการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ 

และความคิดสร๎างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดเต็ม
ศักยภาพ 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
-ประชุมคณะกรรมการ 

ต.ค. 62 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ตลอดปีการศึกษา  
-ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและตาม
ความถนัดสนใจ 

 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 

   
3.ประเมินผล (Check) มี.ค.63 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) มี.ค.63 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมสนับสนุนการแขํงขันความสามารถทางวิชาการ 
1 คําจ๎างเหมารถ  คําอาหารกลางวันนักเรียน คําท่ีพัก  40,000  40,000 
2 คําวัสดุฝึก   30,000 30,000 
 รวมทั้งสิ้น  40,000 30,000 70,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ได๎รับการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการ และความคิดสร๎างสรรค์ มี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษ 
และความถนัดเต็มศักยภาพ 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัด
กิจกรรม 
2. ตรวจแบบสรุปผลการแขํงขัน 
3. สัมภาษณ์  นักเรียน  ครู 
ผ๎ูปกครอง 

1.  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
2.  แบบสรุปผลการแขํงขัน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
14.1 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยามีความกระตือรือร๎นและมีความสนใจในการเรียนและสร๎างสรรค์

ผลงานจากการเรียนการสอน 
      14.2 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎แสดงออกถึงความสามารถท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพ 
 14.3 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยาสามารถค๎นพบความสามารถของตนเอง 
 14.4 สามารถสร๎างบุคลากรในทักษะวิชาการด๎านตํางๆ 
 
 

                      

    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ) 
              ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัด
ระดับชาติ 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีโรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎ก าหนดวิสัยทัศน์มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีความรู๎ 
ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได๎ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยยึดเกณฑ์การผํานระดับมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.เป็นบรรทัดฐาน และจากการประเมินผลการ
เรียนระดับชาติ(o-net)ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6 ในปีท่ีผํานมา พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาหลักคือ  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ และภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) อยูํในเกณฑ์ท่ีต๎องปรับปรุง
ดํวนและกลํุมภาษาไทยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระศิลปะ    สุขศึกษาและพลานามัย และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเป็น 5 กลํุมสาระท่ีมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ท่ีต๎องสํงเสริม ประกอบกับโรงเรียนได๎
ด าเนินการจัดท าค ารับรองคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ของผ๎ูเรียนไว๎กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคณะครูทุกคนเป็นพลังในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามค ารับรอง ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
 8.2 เพื่อผ๎ูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ  80  ของกลํุมเป้าหมาย  
9.1.2 นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎รับการจัดกิจกรรมพฒันาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
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9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎รับการจัดกิจกรรมพฒันาเพิ่มพูนศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มี ผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
9.2.2 ผ๎ูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
-ประชุมคณะกรรมการ 
 

ต.ค. 62 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ตลอดปีการศึกษา  
- กิจกรรมวิเคราะห์ Base line ผลการ
ทดสอบ O-NET 

 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 

- กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ (5วิชา
สามัญ) 
 

  

3.ประเมินผล (Check) มี.ค.63 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) มี.ค.63 นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมวิเคราะห์ Base line ผลการทดสอบ O-

NET 

- - - 
- 

2 กิจกรรมคํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ (5วิชาสามัญ) - - - - 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูน
ศักยภาพด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ทั้ง 5 กลํุมฯ  ร๎อยละ80 
 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัด
กิจกรรม 
2. ตรวจแบบสรุปสัมฤทธิ์กํอน
เรียนและหลังเรียน 
3. สัมภาษณ์  นักเรียน  ครู 
ผ๎ูปกครอง 

1.  เอกสารประกอบ 
2.  แบบสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2. นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
ได๎รับการจัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูน
ศักยภาพด๎านผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์  
ร๎อยละ80 

  

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
14.1 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 

      14.2 นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยามีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 
 
 

                      

    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ) 
              ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสํูสากล  
2. กิจกรรมที่ 15  กิจกรรมเตรียมความพร๎อมสํูรั้วมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ   
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1                
 ชื่อกลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
4. สนองมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 (6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
6. ลักษณะโครงการ  ใหมํ  ตํอเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
8. หลักการและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ จัดเนื้อหาของ
สาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของ ผ๎ูเรียน โดยค านึงถึ งความแตกตํางระหวําง
บุคคล  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อป้องกัน
และแก๎ไขปัญหา จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น   ท าเป็น 
รักการอําน และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง การจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความรํวมมือกับบิดามารดา ผ๎ูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรํวมกันพัฒนาผ๎ูเรียนตามศักยภาพ 

   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการให๎ความชํวยเหลือนักเรียนในด๎านตํางๆ ท้ัง
ด๎านการเรียน ชีวิตสํวนตัวและสังคม รวมท้ังงานท่ีชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเอง แบบวัดทางจิตวิทยา 
(Testing) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีชํวยให๎บุคคลได๎รู๎จัก และเข๎าใจตนเองในแงํมุมตํางๆ เชํน บุคลิกภาพ ความ
สนใจในอาชีพ คํานิยม ความถนัด เป็นต๎น การท่ีบุคคลได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเองมากขึ้นนี้จะชํวยให๎เลือกด าเนิน
ชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง กลําวคือ เมื่อรู๎วําตนเองมีบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพใดจะเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกคณะและสาขาวิชา รวมท้ังประกอบอาชีพให๎สอดคล๎องกับบุคลิกภาพและความสนใจของตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมชุมนุมท่ีต้ังขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน โดยบูรณาการให๎เข๎ากับ
ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ อาเซียน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมชุมนุมนี้เราจึงจัด
กิจกรรมตํอยอดเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมออกมาในรูปแบบของ “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ” ซึ่งท า
ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์จากการฝึกอาชีพตลอดจนนักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพที่สุจริต 
             ดังนั้น โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรม “เตรียมความพร๎อมสํูรั้วมหาวิทยาลัยและการ
ประกอบอาชีพ”ขึ้น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ อีกท้ังเป็นการสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมในการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น
และมีประสบการณ์ท างานเพื่อเลือกประกอบอาชีพในอนาคต อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
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9.วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความถนัดและอาชีพเป้าหมายของตนเองได๎  

 2. นักเรียนได๎แสดงศักยภาพและความสามารถในด๎านอาชีพ 

 3. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ  

    4. นักเรียนได๎ประสบการณ์จากการฝึกงานอาชีพ 
    5. นักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

 
10.  เป้าหมาย 
    10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงานหรือการ
ท างาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย 
 
    10.2 เชิงคุณภาพ 

 10.2.1นักเรียนร๎อยละ 80 มีความพร๎อมในการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นและมีประสบการณ์จากการ
ท างานเพื่อการตัดสินใจในการศึกษาตํอและการท างานตํอในอนาคต 
  10.2.2 นักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

  10.2.3 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80 มีความรู๎  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร๎อม                   
ท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  
 10.2.4 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
11. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียม (Plan) 
1 . ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
    - วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

นางสาวนรินทรา  
เดชครอบ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 4 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1 
  กิจกรรม ชุมนุมอาชีพตามความถนัด/สนใจของ
ตนเอง 
- เชํน ชุมนุมน้ าด่ืม-น้ าใช๎/ชุมนุมอาชีพด๎านงานอาหาร 

- อาชีพด๎านงานประดิษฐ์/งานฝีมือ(งานดอกไม๎ประดิษฐ์/
งานบายศรี/งานใบตอง/งานแกะสลัก/งานผ๎า) 

- อาชีพด๎านงานเกษตร/อาชีพด๎านงานศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ครูที่ปรึกษาชุมนุม/     
นางสาวนรินทรา         

เดชครอบ 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 2 
  กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ  
- นักเรียนแตํละชุมนุมเปิดร๎านจ าหนํายสินค๎าของ
ตนเอง (ผลผลิตจากชุมนุม/ผลิตสินค๎า) ในงานตลาดนัด
อาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมท่ี 3 
  กิจกรรม เตรียมความพร๎อมสูํรั้วมหาวิทยาลัยและ
การประกอบอาชีพ 
- นักเรียนเข๎ารับฟังการถํายทอดสดการติวผําน
อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด ์จ านวน 9 วิชา  
กิจกรรมท่ี 4 
  กิจกรรมค๎นพบตัวเอง ค๎นพบอาชีพ 
- นักเรียนค๎นพบตัวเองจากการท าแบบทดสอบ/แบบ
วัดทางจิตวิทยา ในคาบแนะแนว/คาบโฮมรูม 
- นักเรียน ค๎นพบอาชีพ จากการดูวิดีโอคลิปแนะน า
อาชีพ  

 
 

ปีงบประมาณ 2563 
 
  
 

 

ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยดูจากแบบ
บันทึกกิจกรรม/แบบสรุปกิจกรรม     
     - ประเมินผลกิจกรรมโดยใช๎แบบสอบถาม  
ส ารวจความพึงพอใจ    

กันยายน 2563 
 

นางสาวนรินทรา         
เดชครอบ 

ขั้นปรับปรุง (Action) 
     - รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 
นางสาวนรินทรา         

เดชครอบ 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
13. งบประมาณ  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 
กิจกรรม ชุมนุมอาชีพตามความถนัด/
สนใจของตนเอง 

 
- 

 
- - - 

2 กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ 
 

- 
 

- 

3 
กิจกรรม เตรียมความพร๎อมสํูรั้ว
มหาวิทยาลัย  

10,000 

 

10,000 

4 กิจกรรมค๎นพบตัวเอง ค๎นพบอาชีพ - - - - 

รวม   10, 000 บาท 



~ 79 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

14. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม/

แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
2.ร๎อยละของนักเรียนท่ีเข๎ารํวม
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ตรวจสมุดบันทกึกิจกรรม/ท า
แบบวัดทางจิตวิทยา/
แบบทดสอบ 

แบบบันทึกกิจกรรม/แบบทดสอบ
ประเภทตํางๆ/แบบวัดทางจิตวิทยา 

3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม    
มีความรู๎   ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษา
ตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ  

แบบสอบถาม 
 

- เป้าหมายอาชีพในอนาคต 
- ข๎อมูลศึกษาตํอนักเรียนช้ัน ม.3/ 
ม.6 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 15.1 นักเรียนบอกความถนัดและอาชีพเป้าหมายของตนเองได๎   

 15.2 นักเรียนได๎แสดงศักยภาพและความสามารถในด๎านอาชีพ 

 15.3 นักเรียนมีความรู๎  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ 

    15.4 นักเรียนได๎ประสบการณ์จากการฝึกงานอาชีพ 
    15.5  นักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

 

    ลงช่ือ      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนรินทรา  เดชครอบ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
            (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติ
โครงการ 

              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  พัฒนาฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ  
2. กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมพัฒนาฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ   
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1                
 ชื่อกลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
4. สนองมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 (6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
6. ลักษณะโครงการ  ใหมํ    ตํอเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
8. หลักการและเหตุผล 
             กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ลงนามความ
รํวมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อด าเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดต้ัง
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดย กสศ. จะจัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํนักเรียนยากจนพิเศษท่ีก าลังศึกษาอยูํในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายใต๎งบประมาณ 800 บาทตํอคนตํอภาคเรียน ให๎แกํนักเรียนยากจน
พิเศษ ซึ่งอยูํในกลํุมนักเรียนยากจนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวยเหลือเดิมจ านวน 
1,696,433 คน โดยข้ันตอนแบํงการจัดสรรเงินออกเป็น 2 สํวน เทํา ๆ กัน คือ1. เป็นเงินอุดหนุนชํวยเหลือคํา
ครองชีพ ได๎แกํ คําใช๎จํายในการเดินทางมาเรียน และคําครองชีพระหวํางเรียน  2. เป็นเงินอุดหนุนแกํ
สถานศึกษาเพื่อกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนให๎มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมถึง คําอาหารท่ีทาง
สถานศึกษาจัดหาให๎เพิ่มเติมในสํวนท่ียังไมํมีงบประมาณสนับสนุน 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีผํานการพิจารณาของ
คณะกรรมการเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 53 คน ซึ่ง
ในสํวนท่ีเป็นเงินอุดหนุนแกํสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษให๎มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพนั้น ทางโรงเรียนได๎แบํงกิจกรรมตามแผนการใช๎เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ออกเป็น 3 กิจกรรม 
ได๎แกํ             1. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพชํางตัดผม 2.กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพท าอาหาร  3.กิจกรรม
ท าขนมเบเกอรี่ 
           ดังนั้น โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎ก าหนดกิจกรรม “พัฒนาฝึกทักษะอาชีพนักเรียน
ยากจนพิเศษ”ขึ้น เพื่อให๎นักเรียนในกลํุมยากจนพิเศษนั้นมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน เกิดทักษะในการท างานท างานรํวมกับผ๎ูอื่น รวมถึงมีเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะท างาน
หรือประกอบอาชีพ เป็นการสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและ
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ครอบครัวได๎ในอนาคต อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสํู
ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

 
9.วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนได๎รับการพฒันาฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ 

 2. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ เกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีรายได๎ระหวํางการเรียน สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได๎ในอนาคต 

    4. นักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
10.  เป้าหมาย 
    10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมพัฒนาฝึกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษร๎อยละ 100ของกลํุมเป้าหมาย 
    10.2 เชิงคุณภาพ 

 10.2.1 นักเรียนยากจนพิเศษร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ 
10.2.2 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ เกิด

ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  
10.2.3 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80 มีรายได๎ระหวํางการเรียน สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียง
ตนเองและครอบครัวได๎ในอนาคต 
10.2.3 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

11. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียม (Plan) 
1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
    - วางแผนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะท างาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

นางสาวนรินทรา  
เดชครอบ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 3 กิจกรรมดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1 
  กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะอาชีพชํางตัดผม 
กิจกรรมท่ี 2 
  กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะอาชีพท าอาหาร  
กิจกรรมท่ี 3 
  กิจกรรม พัฒนาเสริมทักษะอาชีพท าขนมเบเกอร่ี  

 
 

 
กุมภาพันธ-์มีนาคม 

2563 
  
 

 
นางสาวนรินทรา         
เดชครอบและ
คณะท างาน 

 

ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยดูจากแบบ
สรุปกิจกรรม     

กันยายน 2563 
 

นางสาวนรินทรา         
เดชครอบ 
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     - ประเมินผลกิจกรรมโดยใช๎แบบสอบถาม  
ส ารวจความพึงพอใจ    
ขั้นปรับปรุง (Action) 
     - รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 
 

นางสาวนรินทรา         
เดชครอบ 

 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
13. งบประมาณ  42,400 บาท (งบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะอาชีพชํางตัดผม 
 

1,000 
 
- 9,000 10,000 

2  กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะอาชีพท าอาหาร 1,000 5,,000 
 

6,000 

3 
กิจกรรม พัฒนาเสริมทักษะอาชีพ                        
ท าขนมเบเกอรี่ 

 
1,000 

 
5,400 20,000 

 
26,400 

รวม  (ส่ีหมื่นสองพันสีร๎อยบาทถ๎วน) 
 

42,400 บาท 

 
14. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.ร๎อยละของนักเรียนท่ีเข๎ารํวม
พัฒนาเสริมทักษะอาชีพนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

2.ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม    
เกดิทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติจริง/แบบบันทึกการ
สังเกต 

3 .ร๎ อ ย ละ ผ๎ู เ ข๎ า รํ ว ม กิ จ ก ร ร ม                      
มีรายได๎ระหวํางการเรียน  

บันทึกรายรับรายจําย แบบบันทึกรายรับ-รายจําย 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะชีวิต สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนได๎ 
ตลอดจนน าความรู๎ท่ีได๎จากการฝึกทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวได๎ในอนาคต 

 
 



~ 83 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

    ลงช่ือ      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนรินทรา  เดชครอบ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
            (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษม
วิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติ
โครงการ 

              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 , 2  
   ชื่อกลยุทธ์    1. ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผ๎ูเรียน  
   ตัวบํงชี้ที ่  1.1 (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
   1.1 (6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
   1.2 (1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   1.2 (4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
   สนองมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวบํงชี้ที ่  1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2580  มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 2580 ประเทศมีความมั่นคง มั่นคง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดเป้าหมาย 20 ปี ดังนี้ 1) คนไทยเป็นคนดี คน
เกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อและสนับสนุนตํอการ
พัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการท่ีจะสร๎างคุณภาพด๎านการศึกษาให๎กับประเทศ 
โดยมีเป้าหมายขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนในท๎องถิ่นระดับต าบล ให๎เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มุํง
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแกํนักเรียนและชุมชน ท่ีจะชํวยเพิ่มโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ ลดความเหล่ือมล้ าทางด๎านการศึกษาแกํนักเรียนในท๎องถิ่นชนบท สํงผลตํอการแก๎ปัญหาความเหล่ือม
ล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมด๎วย และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเอกชน บ๎าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ได๎สมัครเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  และจึงก าหนดให๎มี
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เพื่อสํงเสริมการจัดการบริหารการศึกษาให๎สอดคล๎องตามแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติและสอดคล๎องกับแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ
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กระทรวงศึกษาธิการ  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความ
เจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับชุมชนตํอไป 
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  8.2 เพื่อสํงเสริมการสร๎างนวัตกรรมด๎านการสอนของครู  
 8.3 เพื่อสํงเสริมการสร๎างนวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อมของนักเรียน 
  8.4 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท้ัง 5 ด๎าน 
9.1.2 มีการสร๎างนวัตกรรมด๎านการสอนของครู อยํางน๎อย 1 นวัตกรรม 
9.1.3 มีการสร๎างนวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อมของนกัเรียน อยํางน๎อย 1 นวัตกรรม 
9.1.4 ได๎รับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) 1 ครั้ง/ป ี
    9.2 เชิงคุณภาพ  
  9.2.1 โรงเรียนมีความพร๎อมในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท้ัง 5 ด๎าน 
ในระดับ ดีขึ้นไป 
  9.2.2 มีผลงานการสร๎างนวัตกรรมด๎านการสอนของครู  ท่ีเป็นแบบอยํางในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ได๎ 
 9.2.3 มีผลงานการสร๎างนวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อมของนักเรียน ท่ีเป็นแบบอยํางในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาได๎ 
  9.2.4 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในระดับ ดีขึ้นไป 
 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   ประชุมช้ีแจง สร๎างการรับรู๎รํวมกัน และ
จัดท าค าส่ังแตํงคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

ต.ค. 2563  นางณัฐนรี แขวงโสภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

ปีงบประมาณ 2563 นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล 

กิจกรรม 2 พัฒนานวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อม 
 

ปีงบประมาณ 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์ 

กิจกรรม 3 เตรียมความพร๎อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
3.ประเมินผล (Check) 
 - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
- - - - - - 

กิจกรรม 2  พัฒนานวัตกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม 
2.1 ค่าจดัท าป้ายความรู้ - 2,000 - 2,000 
2.2 ค่าวสัดุในการท าปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละจดัการขยะ เช่น 

กระสอบ จอบ พลัว่ มลูววั ถงัน ้า กะละมงั ท่อพวีซี ีเป็น
ต้น 

- - 5,000 5,000 

2.3 ค่าตอบแทนวทิยากร 2,000 - - 2,000 
2.4 ค่าวสัดุในการอบรม - - 1,000 1,000 

กิจกรรม 3 เตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
3.1 ค่าวสัดุ เช่น หมกึพมิพ ์ กระดาษ เป็นต้น   2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000 2,000 8,000 12,000 
 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
การบริหารงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท้ัง 5 
ด๎าน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การสร๎างนวัตกรรมด๎านการสอน
ของครู   

รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
การสร๎างนวัตกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อม
ของนักเรียน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนมีความพร๎อมการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท้ัง 5 ด๎าน และ
เป็นแบบอยํางท่ีดีได๎ 
      14.2 ครูทุกคนได๎พัฒนานวัตกรรมด๎านการสอนของครู  และเป็นแบบอยํางท่ีดีได๎ 

14.3 บุคลกรภายในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
14.4 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ในระดับ ดีขึ้นไป และได๎รับการยอมรับจากชุมชน 
 

 
 

                         
    ลงช่ือ  .............................................  ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
   
                 

ลงช่ือ  ................... ......................... ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
          (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
            หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 
 

ลงช่ือ  ........................... ................. ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
   

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                             ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นางสาวมัฑนีย์  ศรีนาค) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ โครงการสํงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี  2 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิมล  รอดสุกา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน

การด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาสถานศกึษาโดยน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จดั

กระบวน    การบริหารและการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด ี คนเก่งและมี

ความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรยีนวถิี

พุทธ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ที่สํงเสริม และสนับสนุน

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน๎นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  อันมี  
ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ให๎ผ๎ูเรียนได๎น าหลักธรรมค าส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  จะท าให๎นักเรียนมีคุณธรรม น าความรู๎ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเกํงของ
สังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุข     

กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกลํุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงได๎ด าเนินการ
ก าหนดโครงการสํงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนและ
ตํอเนื่อง อีกท้ังเป็น การสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอก
งามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
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8. วัตถุประสงค์  
          8.1  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีเกี่ยวกับความพอเพียง จิตอาสาและความรับผิดชอบ 
          8.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
          8.3  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายและความแตกต่างได้ 
           8.4  เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          8.5  เพื่อให๎นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ   
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน จ านวน  398  คน       ครู จ านวน ............. คน       ผ๎ูปกครอง จ านวน ............. คน 
9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวํา 333.คน คิดเป็นร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 85 มีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง 

จิตอาสาและความรับผิดชอบ 
          9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 85 มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย           

9.1.4 นักเรียนร๎อยละ 85 สามารถอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายและความแตกต่างได ้
9.1.5 นักเรียนร๎อยละ 85 มีสุขภาวะทางรํางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9.1.6 นักเรียนร๎อยละ 85 มีสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ   

     9.2 เชิงคุณภาพ  
 9.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง จิตอาสาและความรับผิดชอบในระดับ

ดีเลิศ 
           9.2.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย           
           9.2.3 นกัเรยีนสามารถอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายและความแตกต่างได้ 
           9.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           9.2.4 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ   
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร 
- ประชุม ช้ีแจง  และมอบหมายหน๎าท่ี
รับผิดชอบ 

 

 
 

ปีการศึกษา 2563 

 
 

นางสาววิมล รอดสุกา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  
     1) กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 

  
นางสาววิมล รอดสุกา 

คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
ประการของโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
    2) กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา(วัน
ส าคัญ) 

 
นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 

   3) กิจกรรมเข๎าคํายสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (คํายพุทธบุตร – พุทธธรรม) 
  4) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และคํานิยม 12 ประการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 

นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ 
. 1) กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 
  2) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
  3) กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ 
ช.ษ. 

พ.ค. 63 นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

ตลอดปีการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 

ก.พ. 63 นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา นายพนม เกิดฤทธิ์ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา 

ส.ค. 63 นายพนม เกิดฤทธิ์ 

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล๎อม 
  1) กิจกรรม 5ส 
  2) กิจกรรมธนาคารขยะ 
  3) กิจกรรมปุ๋ยมูลไส๎เดือน 
  4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

นางณัฐนรี แขวงโสภา 
นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 

นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์ 
นางณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ 
นางณัฐนรี แขวงโสภา 

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมสํงเสิรมสุนทรียภาพ
ทางด๎านดนตรี ศิลปะ การแสดง 

ตลอดปีการศึกษา นางเปรมรัศมี อํางหิน 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

ตลอดปีการศึกษา นางณัฐนรี แขวงโสภา 

กิจกรรมท่ี 12 โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตลอดปีการศึกษา นางณัฐนรี แขวงโสภา 
นางสาววิมล รอดสุกา 
นายพนม เกิดฤทธิ์ 

นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์ 
นางสุพรรณี เณรตาก๎อง 

นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
๓.ประเมินผล(Check)  
 -  การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการ
สังเกต การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 

 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 
ครูผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 

๔.ขั้นปรับปรุง(Act) 
       - สรุปรายงานผลกิจกรรม 

 
1-30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 
ครูผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  
     1) กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการของ
โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
    2) กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา(วันส าคัญ) 
    3) กิจกรรมเข๎าคํายสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(คํายพุทธบุตร – พุทธธรรม) 
    4) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และคํานิยม 12 ประการ 

  53,135 45,000 

2. กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
. 1) กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 
  2) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
  3) กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 

 7,000 5,000 12,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ ช.ษ.   3,000 3,000 
4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรม

ท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
  2,000 2,000 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

  2,000 2,000 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว   3,000 3,000 
7 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน   3,000 3,000 
8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน

สถานศึกษา 
  30,000 30,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

วัสดุ รวม 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล๎อม 
  1) กิจกรรม 5ส 
  2) กิจกรรมธนาคารขยะ 
  3) กิจกรรมปุ๋ยมูลไส๎เดือน 
  4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก 

   
25,000 

 
25,000 

10 กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมสํงเสิรมสุนทรียภาพทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ การแสดง 

  3,000 3,000 

11 กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

  7,000 7,000 

12 กิจกรรมท่ี 12 โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต โรงเรียนชัย
เกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

  40,000 40,000 

13 กิจกรรมท่ี 13 สํงเสริมการจัดการศึกษาภายใต๎
สถานการณ์ฉุกเฉิน โรค COVID-19 

  35,000 35,000 

รวมทั้งสิ้น  7,000 211,135 218,135 
 

 
13. การประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธช้ัน
น า  
     1) กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ตามอัตลักษณ์วิถี
พุทธ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธช้ัน
น า 
    2) กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา
(วันส าคัญ) 
   3) กิจกรรมเข๎าคํายสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (คํายพุทธบุตร – พุทธธรรม) 
  4) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และคํานิยม 12 ประการ 

การสังเกต 
จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 

แบบสังเกต 
แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ 
. 1) กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 

เช็คบอร์ดโครงงานและ
เอกสารประกอบ 
ตรวจสรุปการด าเนินงาน

บอร์ดโครงงานและเอกสารประกอบ 
แบบสรุปผลการด าเนินโครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
  2) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
  3) กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม 

โครงงานคุณธรรม สพฐ. 
การสังเกต 

แบบสังเกต 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต 
ศิษย์ ช.ษ. 

นับจ านวนนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

นับจ านวนนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

นับจ านวนนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสี
ขาว 

นับจ านวนนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน เช็คยาและยอดนักเรียนท่ีเข๎า
ใช๎บริการ 

สมุดเช็คยาและสมุดเช็ดยอดนักเรียนท่ี
เข๎ารับบริการงานอนามัยโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา 

นับจ านวนนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล๎อม 
  1) กิจกรรม 5ส 
  2) กิจกรรมธนาคารขยะ 
  3) กิจกรรมปุ๋ยมูลไส๎เดือน 
  4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก 

 
การสังเกต 
สถิติการฝากขวดธนาคารขยะ 
ส ารวจ 
ส ารวจ 

 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกสถิติการฝากออม 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมสํงเสิรม
สุนทรียภาพทางด๎านดนตรี ศิลปะ การ
แสดง 

การเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

การเข๎ารํวมกิจกรรม  
 

แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 12 โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การเข๎ารํวมกิจกรรม  
วัดสมรรถนะทางกาย 
 

แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
แบบวัดสมรรถนะทางกาย 

 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 .นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย            
          14.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง  จิตอาสาและความรับผิดชอบ ในระดับ
ดีเลิศ 

14.3 นกัเรยีนสามารถอยู่ร่วมกนับนความหลากหลายและความแตกต่างได้ 
           14.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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           14.5 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ   
 
 

                         
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาววิมล  รอดสุกา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
               หัวหน๎ากลํุมบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิมล  รอดสุกา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน

การด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาสถานศกึษาโดยน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จดั

กระบวน    การบริหารและการจดักิจกรรมการเรยีนรู้  เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด ี คนเก่งและมี

ความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรยีนวถิี

พุทธ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สํงเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน๎นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ให๎ผ๎ูเรียนได๎
น าหลักธรรมค าส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให๎นักเรียนมี
คุณธรรม น าความรู๎ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเกํงของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข     

กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงได๎ด าเนินการก าหนดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธช้ันน าขึ้น เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนและตํอเนื่อง อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 
8. วัตถุประสงค์  
          8.1  เพื่อให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต๎นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
          8.2  เพื่อให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
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          8.3  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทยเหน็คุณค่าความเป็นไทยและด ารงไวซ้ึ่ง
ความเป็นไทย 
         8.4  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีเกี่ยวกับความพอเพียง จิตอาสาและความรับผิดชอบใน
ระดับดีเลิศ  
  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 นักเรียนร๎อยละ 85 ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก

กิจกรรม       การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตํางๆ 
          9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากการเข๎าคํายคุณธรรม 

9.1.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 85 มีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง 
จิตอาสาและความรับผิดชอบ ในระดับดีเลิศ ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และน าวิถีพุทธมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 
    9.2 เชิงคุณภาพ  
           9.2.1 นักเรียน ได๎รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
           9.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง  จิตอาสาและความรับผิดชอบ ใน
ระดับดีเลิศ 
           9.2.3 การพฒันานกัเรยีนเกดิขึน้ชดัเจนเป็นทีย่อมรบัและชืน่ชมของครู  ผูป้กครองและชมุชน 
           9.2.4 โรงเรยีนมกีารด าเนินงานวถิพีุทธชัน้น าภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 
10. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร 
- ประชุม ช้ีแจง  และมอบหมายหน๎าท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

ปีการศึกษา 2563 

 
 

นางสาววิมล รอดสุกา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 
29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  

  
ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 

คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา
(วันส าคัญ) 

ตลอดปีการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ วงษ์
สุวรรณ ์

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเข๎าคํายสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (คํายพุทธบุตร – พุทธ
ธรรม) 

พ.ค.-มิ.ย. 63 นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และคํานิยม 12 ประการ 

ตลอดปีการศึกษา คณะครูทุกคน 

3.ประเมินผล(Check)  
 -  การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการ
สังเกต การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 

 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
       - สรุปรายงานผลกิจกรรม 

 
1-30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ ์

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมเข๎าคํายสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(คํายพุทธบุตร – พุทธธรรม) 
คําตอบแทนพระวิทยากร  
คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําอาหารและน้ าปานะ 
คําน้ าปานะ เบรกพระวิทยากร 

  53,135 53,135 

2. กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา (วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา) 

    

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร นักเรียน ตามอัตลักษณ์ 
29 ประการ 

   
 

4 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
คํานิยม 12 ประการ 

    

รวมทั้งสิ้น   53,135 53,135 
 

13. การประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 

1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. มีการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธช้ันน า 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม   
 

ตรวจบันทึกการประชุม 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม   
อัตลักษณ์ 29 ประการและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และคํานิยม 12 ประการ 

รายงานผลตามโครงการ 
การสังเกต 

รายงานผลโครงการ 
แบบสังเกต 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 .นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามมาตรฐานด๎านผ๎ูเรียน       
          14.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง  จิตอาสาและความรับผิดชอบ ในระดับ
ดีเลิศ 
 

                         
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาววิมล  รอดสุกา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
                หัวหน๎ากลํุมบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิมล  รอดสุกา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน

การด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

กระทรวงศกึษาธิการยงัได้ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินการ เพื่อพฒันาคุณธรรม 

จรยิธรรมนกัเรยีน นกัศกึษาในสถานศกึษา เพื่อใหห้น่วยงานในสงักดัฯทุกแห่งน าไปปฏบิตั ิอกีดว้ย 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สํงเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให๎นักเรียนมีคุณธรรม น าความรู๎ พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเกํงของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข     

กลํุมบริหารงานวิชาการและกลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงได๎ด าเนินการ
ก าหนดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนและตํอเนื่อง อีกท้ังเป็น
การสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและ
คุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
8. วัตถุประสงค์  
          8.1  เพื่อใหน้กัเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษา รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนเป็น
ผูม้คีุณธรรม  
จรยิธรรม ในการปฏบิตังิาน 
          8.2  เพื่อพฒันาส่งเสรมิคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน 
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          8.3  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีเกี่ยวกับความพอเพียง จิตอาสาและความรับผิดชอบ
ในระดับ     ดีเลิศ   
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 85 มีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง 

จิตอาสาและความรับผิดชอบ ในระดับดีเลิศ 
          9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 85 ปฏบิตักิจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อย่างตอ่เนื่อง 
          9.1.4 นักเรียนร๎อยละ 85 ไดร้บัการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
    9.2 เชิงคุณภาพ  
           9.2.1 นักเรียนไดร้บัการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
           9.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง  จิตอาสาและความรับผิดชอบ ใน
ระดับดีเลิศ 
           9.2.3 นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อย่างต่อเนื่อง 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร 
- ประชุม ช้ีแจง  และมอบหมายหน๎าท่ี
รับผิดชอบ 

 

 
 

ปีการศึกษา 2563 

 
 

นางสาววิมล รอดสุกา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 

  
ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 

คณะครูทุกคน 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 

คณะครูทุกคน 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม 

ก.พ 63 
 

นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 

๓.ประเมินผล (Check)  
 -  การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการ
สังเกต การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 

 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 

๔.ขั้นปรับปรุง (Act) 
       - สรุปรายงานผลกิจกรรม 

 

 
1-30 ก.ย. 63 

 
นางสาววิมล รอดสุกา 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม   12,000 12,000 
2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ.     
3 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม     

รวมทั้งสิ้น    12,000 
 
 

13. การประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 

1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. โครงงานคุณธรรม สพฐ. เช็คแบบสรุปประเมินผล

โครงงานคุณธรรม สพฐ. 
บอร์ดโครงงานและเอกสาร
ประกอบ 
การสังเกต 

บอร์ดโครงงานและเอกสาร 
เลํมสรุปประเมินผลโครงงาน 
แบบสังเกต 

3. ประกวดโครงงานคุณธรรม เลํมรายงานการประกวด
โครงงานคุณธรรม 
นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 

เลํมรายงานผลการประกวดโครงงาน
คุณธรรม 
แบบลงทะเบียนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 

 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์ อยํางตํอเนื่อง   
  
          14.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมเกี่ยวกับความพอเพียง  จิตอาสาและความรับผิดชอบ ในระดับ
ดีเลิศ 
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    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาววิมล  รอดสุกา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ ช.ษ. 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ      ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม 
 ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ  มุํงเน๎นให๎นักเรียนเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข  และนักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยการมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎   โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎จัด
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  ได๎ทดลองปฏิบัติจริง   ได๎สัมผัสกับประสบ-การณ์ตรง    ในการจัด
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพนั้นต๎องรํวมมือกนัท้ังทางบ๎านและโรงเรียนในการชํวยเหลือสํงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได๎เล็งเห็นความส าคัญตํอความรํวมมือกันระหวํางบ๎านและโรงเรียน  
มีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เป็นคนเกํง  ดี  และมีความสุขในการเรียนรู๎  จึงจัดให๎มีคํายร๎อยดวงจิต 
ศิษย์ ช.ษ.เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนใหมํ  ให๎สอดคล๎องกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านและโรงเรยีน 
 8.2 เพื่อให๎ผ๎ูปกครองเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง 
 8.3 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน 
 
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 90 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 85 เกิดปฏิสัมพันธ์ รับทราบนโยบายของทางโรงเรียน  

9.2.2 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 85  มีความพึงพอใจในระดับ ดี 
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10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - ประชุมวางแผน 
    - แตํงต้ังคณะกรรมการ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 พฤษภาคม 
2563 

 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1  ตุลาคม  2562 - 30 พฤษภาคม 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

กิจกรรม 1 กิจกรรมคํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ 
ช.ษ. 

  

        - แบํงฐานออกเป็น 5 ฐาน 
          ตามคุณลักษณะ 

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - ประเมินความพึงพอใจ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 พฤษภาคม 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1  ตุลาคม  2562 - 30 พฤษภาคม 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
1 กิจกรรม1คํายร๎อยดวงจิต ศิษย์ ช.ษ. 

- คําสิ่งของที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมตามฐาน 

  3,500 3,500 

รวมทัง้ส้ิน   3,500 3,500 
 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 นักเรียนรับทราบ  นโยบายของโรงเรียน และแนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน   
 14.2 นักเรียนรู๎จักการอยูํรํวมกนัในสังคม  
 
 

                         

    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานท่ี 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ     ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม 
 ประเพณีวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงาม ซึ่งบํงบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท๎องถิ่นนั้นๆ ท่ีสังคมหนึ่งๆ
นั้นท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด๎านด๎วยกัน ได๎แกํ วัฒนธรรมการแตํงกาย 
วัฒนธรรมการกิน วฒันธรรมการท างาน วัฒนธรรมการแตํงงาน  ซึ่งในแตํละท๎องถิ่นนัน้มีความแตกตํางกัน
ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ  แตํในปัจจุบันเป็นยุคแหํงการศึกษายุคแหํงการเรียนรู๎ มีส่ือโฆษณา
และเทคโนโลยีตํางๆ ท่ีท าให๎เด็กและเยาวชนรุํนใหมํได๎เห็นวัฒนธรรมภายนอกท๎องถิ่นของตนเอง บางครั้งอาจ
เกิดความรู๎สึกอยากเลียนแบบวัฒนธรรมดังกลําว จนลืมไปวําวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตนเองเป็นอยํางไร      
 ดังนั้นด๎วยกลํุมงานกิจการนกัเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและช้ีแนะให๎กลํุม
เด็กเยาวชนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท๎องถิ่น และเพื่อใหส๎อดคล๎องตาม
หลักสูตรการศึกษาท่ีก าหนดให๎โรงเรียนจัดการเรียนรู๎โดยให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ความเป็นท๎องถิ่นของตน 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อสืบสานและเผยแพรํประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
 
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 95 ของกลํุมเป้าหมาย   
9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 85 นักเรียนสํวนใหญํรู๎และเข๎าใจวัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่นของตนและ
เกิดความภาคภูมิใจ รักหํวงแหน อนุรักษ์ไว๎ 

9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 85  มีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทยมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
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10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ 
และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทางใน
การจัดโครงการ และวางแผนการ 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน
2563 

 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

 กิจกรรม 1 จัดซุ๎มนิทรรศการภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในวันเปิดบ๎านวิชาการ 

  

 กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - สังเกตจากความรํวมมือในการรํวม
กิจกรรมของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
1 กิจกรรม 1 จัดซุ๎มนิทรรศการภูมิปัญญาท๎องถิ่นในวัน

เปิดบ๎านวิชาการ 
- คําอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 

- - 2,000 2,000 

2 กิจกรรม 2 จดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา - - - - 
รวมทัง้ส้ิน - - 2,000 2,000 

 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 นักเรียนรู๎จักและเข๎าใจวัฒนธรรมท๎องถิ่นของตน   
 14.2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและหํวงแหน ในประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 
 
 

                         

    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ     ตํอเนือ่ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และคุณธรรม 
 โรงเรียนเป็นสํวนหนึง่ของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเยาว์ให๎เป็นผ๎ูใหญํท่ี
ดีในสังคม  การสร๎างลักษณะนิสัยให๎นักเรียนรู๎จักระเบียบ  ข๎อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู๎จัก
รับผิดชอบหน๎าท่ีท่ีตนพึงมีตํอหมูํคณะ ชุมชน  และสังคมได๎อยํางเหมาะสม  ทางโรงเรียนชัยเกษมวทิยา โดย
กลํุมงานกิจการนักเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช๎ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ประชาธิปไตยให๎ดีขึ้นและรู๎จักปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามภาระหน๎าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให๎
สามารถด ารงตนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 
             โรงเรียนชัยเกษมวิทยา กลํุมงานกิจการนักเรียน  ได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภา
นักเรียน  ซึ่งจากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562  พบวํา โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยบรรลุตามวัตถุประสงค์ผํานทางสภานักเรียน  เพื่อเป็นการสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการ
ท างานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2563  นี้  งานสํงเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการสํงเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกตนเองเกี่ยวกบัการใช๎สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน๎าท่ี
ตามระบบประชาธิปไตย 
 8.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบรํวมกันในการรักษาไวซ๎ึ่งประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน 
 8.3 เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 95 ของกลํุมเป้าหมาย  
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9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎เรียนรู๎และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 95 เคารพสิทธิของผ๎ูอื่นและน าประชาธิปไตยไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - จัดประชุมคณะกรรมการ 
    - แตํงต้ังคณะกรรมการ 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

   
 กิจกรรม 1 รณรงค์ความส าคัญของการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

  

 กิจกรรมท่ี 2 ประกวดค าขวัญเลือกตั้ง   
กิจกรรมท่ี 3 เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - สังเกตจากความรํวมมือในการรํวม
กิจกรรมของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
 1 กิจกรรม1รณรงค์ความส าคัญของการเลือกต้ังใน

ระบอบประชาธิปไตย 
- ป้ายผ๎าการรณรงค์การเลือกต้ัง,กระดาษบตัรลงคะแนน 

  
1,000 

 
1,000 

 

รวมทัง้ส้ิน   1,000 1,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได๎ตามวิถีประชาธิปไตย   
 14.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง และตํอสํวนรวม 
 14.3 นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข 
 
 

                         

    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  โครงการโรงเรียนสีขาว 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    กลยุทธ์ที่  1 
 ชื่อกลยุทธ์  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  
3. สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน  ตัวบํงชี้ที่ 4   สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ      ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ใน มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎ และ
คุณธรรม และมาตรา 34  ในข๎อท่ี 3  จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท า
ได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ในการพฒันาเสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพคนโดยมุํงเน๎นสํงเสริม
ให๎นักเรียนได๎ออกก าลังกายซึ่งเป็นผลท าให๎มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ปลอดภัยจากส่ิงเสพติดและอบายมุขท้ัง
ปวง ตลอดจนยังชํวยพัฒนาให๎นักเรียนได๎มีการพฒันาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                    
  
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สํงเสริมและสนับสนุน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตา
วิธีการของพระพุทธศาสนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม น าความรู๎ พัฒนาตนเองตามศักยภาพเป็นคนดีคนเกํงของ
สังคม และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
 สถานการณ์ในปัจจุบันยังพบวํายาเสพติดยังเป็นปัญหาร๎ายแรงและมีการแพรํระบาดมากขึ้น โรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา  ได๎ตะหนักถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด การแก๎ไขปัญหาผ๎ูเสพ การป้องกันผ๎ูมีโอกาสเข๎า
ไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด จึงได๎จัดท ากิจกรรมโรงเรียนสีขาวขึ้น 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1  เพื่อใหน๎ักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และสามารถปฎิบัติตน
ให๎พ๎นภัยจากยาเสพติดได๎ 
          8.2. เพื่อใหน๎ักเรียนเป็นแกนน าในการขยายผล สร๎างเครือขําย และสํวนรํวมในการรณรงค์ป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และรํวมกับหนํวยงานตํางๆ ได๎ 
 8.3  เพื่อมอบภารกิจในการสอดสํอง เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  รํวมกับนักเรียนแกนน า
กลํุมอื่นๆ  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  เพือ่ให๎สถานศึกษาเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และ
สามารถ 
ปฎิบัติตนให๎พ๎นภัยจากยาเสพติดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของกลํุมเป้าหมาย   

9.1.2 นักเรียนร๎อยละ 90  ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด และส่ือลามกอนาจาร 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด สร๎างเครือขําย  ในการเฝ้า
ระวัง  สอดสํองดูแล  และรํวมรณรงค์ในการป้องกนัและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  ไมํให๎มีการแพรํระบาดใน
สถานศึกษา 
  
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ประชุม เตรียมการ ประสานงาน 

ต.ค. 2562 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 รณรงค์วันตํอต๎านยาเสพติด 
 - การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 
 - วาดภาพระบายสี 
 - เดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 

ตลอดปีการศึกษา  2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์  
ครูทุกคน 

กิจกรรม 2 ลูกเสือต๎านยาเสพติด ตลอดปงีบประมาณ  2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
กิจกรรม 3 โครงการโรงเรียนสีขาว (ระดับ
ห๎องเรียน) 

ตลอดปีงบประมาณ  2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
นางสาววิมล  รอดสุกา 

3.ประเมินผล (Check) ก.ย. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) ก.ย. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1 รณรงค์วันตํอต๎านยาเสพติด - - -  
1 การแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด     
2 วาดภาพระบายสี     
3 เดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด     
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 2 ลูกเสือต๎านยาเสพติด - - 1,000 1,000 

กิจกรรม 3 โครงการโรงเรียนสีขาว (ระดับห๎องเรียน) - - 1,000 1,000 
รวมทัง้ส้ิน - - 2,000 2,000 

 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. นักเรียนร๎อยละ 90  ไมํยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

การสังเกต  การตรวจปัสสาวะ แบบทดสอบตรวจปัสสาวะ 

 3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ี
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

   

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด สร๎างเครือขําย  ใน

การเฝ้าระวัง  สอดสํองดูแล  และรํวมรณรงค์ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  ไมํให๎มีการแพรํระบาด
ในสถานศึกษา 
  14.2  สามารถปฎบิัติตนให๎พ๎นภัยจากยาเสพติด และส่ือลามกอนาจารได๎ 
 

          
                
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นายพนม  เกิดฤทธิ์) 
             ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ลงช่ือ                            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข   
 งานอนามัยโรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีจุดมุํงหมายเพื่อป้องกันรักษาและสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให๎สมบูรณ์  พร๎อมท้ังทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม  เรื่องสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งท่ีต๎องสํงเสริมให๎กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยูํใน
วัยก าลังเจริญเติบโต  ถ๎าสุขภาพดีอนามัยดี  ส่ิงอื่นๆ ก็จะดีไปด๎วย   

ดังนั้นเพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านสุขภาพที่ดี  ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย  มีความรู๎  
ความเข๎าใจในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพให๎แข็งแรง  และสํงผลไปสํูอนามัยท่ีดีในครอบครัว ชุมชนของ
นักเรียนด๎วย  อันเป็นการพัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ  โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได๎รับ  จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์  
  8.1.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ และปลอดสารเสพติด 
           8.1.2  เพื่อให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยให๎กับนักเรียน 
           8.1.3  เพื่อสํงเสริมความรํวมมือในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย 
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    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ผ๎ูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํ

ละชํวงวัย 
 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
   - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

 
พฤศจิกายน-ธันวาคม2562 

 

 
นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห๎อง
พยาบาล 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

กิจกรรม 2 การปฐมพยาบาลและการสํงตํอ ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
กิจกรรม 3 ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
กิจกรรม 4 ก าจัดลูกน้ ายุงลายภายในโรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
กิจกรรม 5 บริจาคโลหิต ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
3.ประเมินผล (Check) 
   - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
มีนาคม, กันยายน 2563 

 
นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 2563 

 
นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

11. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 จดัซือ้เวชภณัฑป์ระจ าหอ้งพยาบาล 
1. ค่าเวชภณัฑ ์ - - 2,500 2,500 
กิจกรรม 2 การปฐมพยาบาลและการสํงตํอ 
- - - - - - 
กิจกรรม 3 ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพทีด่ ี
- - - - - - 
กิจกรรม 4 ก าจดัลกูน ้ายุงลายภายในโรงเรยีน 
1. ค่าทรายอะเบท - - 500 500 
กิจกรรม 5 บรจิาคโลหติ 
- - - - - - 

รวมทัง้ส้ิน - - 3,000 3,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบบันทึกการสํงข๎อมูล 
ผ๎ูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวง
วัย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
          14.1 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 14.2 นักเรียนปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเพื่อให๎เป็นผ๎ูมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 14.3 อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต๎น 
 14.4 นักเรียนทุกคนได๎รับบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลและสํงตํอ  
 14.5 มีเครือขํายความรํวมมือเพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 

          
                
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวปฐมาวดี  อินแพง) 
             ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ลงช่ือ                            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  การแขํงขันกีฬาภายนอก/ภายใน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่    กลยุทธ์ที่  1 
 ชื่อกลยุทธ์  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  
3. สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน  ตัวบํงชี้ที่ 4   สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ใน 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู๎ และคุณธรรม และมาตรา 34  ในข๎อท่ี 3  จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
                    กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ในการพฒันาเสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพคนโดย
มุํงเน๎นสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ออกก าลังกายซึง่เป็นผลท าให๎มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด
และอบายมุขท้ังปวง ตลอดจนยังชํวยพัฒนาให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  ปลูกฝึกจิตส านึกในการกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม  รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย     
                   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สํงเสริมและสนับสนุน การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตาวิธีการของพระพุทธศาสนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม น าความรู๎ พัฒนาตนเองตามศักยภาพเป็นคนดี
คนเกํงของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  ตระหนักถึงความส าคัญของการกีฬา จึงได๎ด าเนินการจัดการแขํงขัน
กีฬาภายนอก/ภายใน  ขึ้นเพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสแสดงความสามารถทางด๎านการกีฬา  มีความเป็นผ๎ูน า
และผ๎ูตามท่ีดี ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ ตํอไป 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองในด๎านการกีฬา 
 8.2. เพื่อเสริมสร๎างลักษณะนิสัยให๎นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี อดทน เสียสละ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ และรู๎
อภัย อันเป็นน้ าใจของนักกีฬา 
 8.3  เพื่อฝึกฝนให๎นักเรียนมีลักษณะเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 8.4  เพื่อพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนชัยเกษมวิทยาให๎เจริญก๎าวหน๎าและเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นตํอไป 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการได๎เลํนกีฬาท่ีตนเองชอบได๎อยํางถูกต๎อง ตามกฎ กติกา มารยาทไมํ
น๎อยกวํา  
ร๎อยละ 90 ของกลํุมเป้าหมาย   

9.1.2 นักเรียนร๎อยละ 90  มีรํางกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในกีฬาท่ีตนเองถนัด เลํนได๎อยํางถูกต๎องและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 9.2.2 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี อดทน เสียสละ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ และรู๎อภัย อันเป็นน้ าใจของ
นักกีฬา 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
ประชุม เตรียมการ ประสานงาน 

พ.ค.- ก.ค. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 กีฬาสีภายใน ส.ค. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์  

ครูทุกคน 
กิจกรรม 2 กีฬาภายนอก ตลอดปงีบประมาณ  2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
   
3.ประเมินผล (Check) ก.ย. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) ก.ย. 2563 นายพนม  เกิดฤทธิ์ 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 
          11.1 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 11.2   สนามโรงเรียนในอ าเภอบางสะพาน 
 11.3  สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 กีฬาสีภายใน 
1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขนัและใช้ในการท าสนาม

กรฑีา   
- - 2,000 

2,000 

2 ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรบันกัเรยีน  - 10,000 - 10,000 
3 เช่าเตน็ท ์ จ านวน  6  หลงั  3,000  3,000 
4 ค่าเหรยีญรางวลั     
5 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนัส าหรบันกัเรยีน  10,000  10,000 
กิจกรรม 2 กีฬาภายนอก 
1 ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรบันกัเรยีน  3,000  3,000 
2 ค่าชุดทีใ่ชใ้นการแข่งขนั   2,000 2,000 

รวมทัง้ส้ิน  26,000 4,000 30,000 
 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. นักเรียนร๎อยละ 90  มีรํางกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

การสังเกต ทดสอบสมรรถภาพ
รํางกาย 

แบบทดสอบสมรรถภาพรํางกาย 

 3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ี
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนเข๎ารํวมโครงการได๎เลํนกีฬาท่ีตนเองชอบได๎อยํางถูกต๎อง ตามกฎ กติกา มารยาทไมํน๎อย
กวํา 365 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย   
      14.2 .นักเรียนร๎อยละ 90  มีรํางกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
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    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นายพนม เกิดฤทธิ์) 
           ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
   หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 122 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

  
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  
 ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที ่1.2 (1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 1.2 (4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ  2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยกระทรวงศึกษาธิการมีจุดเน๎นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด๎าน เป็นหลักในการด าเนินการให๎เป็นรูปธรรม  ด๎าน
ท่ี  5  ด๎านการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ได๎แกํ  1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรํวมคัดแยกขยะ 
น ากลับมาใช๎ประโยชน์  2. การสร๎างจิตส านึกการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต๎นแบบ
การจัดการ ส่ิงแวดล๎อม   3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได๎ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
ส่ิงแวดล๎อมดี มีคุณธรรม  เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนมีการพัฒนาส่ิงแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  สะอาด  
ปลอดภัย  พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ  และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงก าหนดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมขึ้น เพื่อสํงเสริมการพัฒนาตาม
เอกลักษณ์ข๎างต๎นได๎อยํางยั่งยืน  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  
น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง  
  8.2 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร๎อย  
 8.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ  85 ของกลํุมเป้าหมาย   
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง ได๎
ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
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 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 80 ให๎ความรํวมมือในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนตามท่ีได๎รับ
มอบหมายเป็นประจ า 
 9.2.3 นักเรียนร๎อยละ 80 ด าเนินการคัดแยกขยะและจัดการขยะได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  
 9.2.4  นักเรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรํวมกิจกรรม ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) ต.ค. 2562 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 ส ตลอดปีงบประมาณ นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
กิจกรรม 2 กิจกรรมโรงเรียนไร๎ถังขยะ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์ 
กิจกรรม 3 กิจกรรมปุ๋ยหมัก ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
กิจกรรม 4 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม  นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
3.ประเมินผล (Check) 
 - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

11. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1  กิจกรรม 5 ส  
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด - - 20,000 20,000 
กิจกรรม 2  กิจกรรมโรงเรียนไร๎ถังขยะ 
- คําป้ายไวนิล  คําถุงขยะ  คําจัดท าถังขยะ - - 15,000 15,000 

กิจกรรม 3 กิจกรรมปุ๋ยหมัก 
- - - - - - 

กิจกรรม 4 กิจกรรมจิตอาสาเพือ่สังคม 
- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 35,000 35,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบจิตอาสา พอเพียง ได๎ใน
ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีให๎ความ
รํวมมือในการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียนตามท่ีได๎รับ
มอบหมายเป็นประจ า 

สังเกตการรํวมกิจกรรม 5 ส ของ
นักเรียน 

แบบบันทึกการรํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีด าเนินการคัด
แยกขยะและจัดการขยะได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม 

สังเกตการคัดแยกขยะของ
นักเรียน 
 

บัญชีธนาคารขยะ 
บัญชีคุมผลิตภัณฑ์จากขยะ 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความพึง
พอใจในการรํวมกิจกรรม ระดับ ดี
เลิศ ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ส่ิงแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร๎อย 
      14.2 บุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับคัดแยกขยะและการจัดการขยะอยําง
เหมาะสม 

14.3 บุคลกรภายในโรงเรียนมีจิตส านึกในการอนรุักษ์ส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 

    ลงช่ือ                     ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
             ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ลงช่ือ                            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
๑. โครงการ/กิจกรรม  ..สํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี ศิลปะ การแสดง.. 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  …กลยุทธ์ที่  1..  

    ชื่อกลยุทธ์   … ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล .. 

๓. สนองมาตรฐานที่  ..1..  ตัวบํงชี้ที ่ ..1.2.. 
๔. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  …นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
๕. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ..ปีงบประมาน 2563.. 
๗. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาจ าเป็นต๎องจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางท่ีกรมวิชาการก าหนดไว๎ด๎วยเหตุผลดังตํอไปนี้ มาตรา ๖ การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นนมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบนอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ และปลอดสาร
เสพติด 
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบวํานักเรียนมีความถนัดและสนใจทางด๎าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ แตํยังไมํกล๎าแสดงออก จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนมีความกล๎า
แสดงออกมากขึ้น 
 กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงก าหนดกิจกรรมสํงเสริมสุนทรียภาพ ทางด๎าน
ดนตรี ศิลปะ การแสดง ขึ้น เพื่อเพิ่มแก๎ปัญหาข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 

๘. วัตถุประสงค์  
 ๘.๑  เพื่อให๎นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีเจตคติท่ีดีในเชิงบวกตํอตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
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 ๘.๒  เพื่อนักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด๎าน ตํอ
ยอดให๎เกิดความเช่ียวชาญได๎  
 
 
๙. เป้าหมาย  
    ๙.๑ เชิงปริมาณ  

๙.๑.๑ มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของกลํุมเป้าหมาย 
    ๙.๒ เชิงคุณภาพ  

๙.๒.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุนทรียภาพ มีเจตคติท่ีดีในเชิงบวกตํอตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
 ๙.๒.๒ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถ
เฉพาะด๎าน ตํอยอดให๎เกิดความเช่ียวชาญได๎ 

๙.๒.๓ ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
 
๑๐. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) ต.ค. 62 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
๒.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑)  กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพทางด๎าน
ทัศนศิลป์ 
  ๒)  กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพทางด๎านดนตรี 
  ๓)  กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพทางด๎าน 
การแสดง 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 

 
นางสาวจันทิมา กล่ินรัน 
 
นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
นางเปรมรัศมี  อํางหิน 

๓.ประเมินผล (Check) มี.ค. 63 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
๔.ขั้นปรับปรุง (Act) มี.ค. 63 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 

 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
      โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
๑๒. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม ๑. สร๎างสรรค์งานศิลป์ 
 - ฝึกทักษะด๎านทัศนศิลป์ - -        3,000  

บาท 
3,000 
 
 

 - ฝึกทักษะด๎านดนตรี 
 - ฝึกทักษะด๎านนาฏศิลป์ 

รวมทั้งสิ้น - - 3,000 3,000 
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๑๓. การประเมินผล        
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
๑. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
๒. ร๎อยละของนักเรียนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมการแสดงด๎าน ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

ตรวจ/ประเมินผลงาน เกณฑ์น้ าหนักสํวนสูงมาตรฐาน / 
แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 

๓. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ี
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

๑๔. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      ๑๔.๑ นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีเจตคติท่ีดีในเชิงบวกตํอตนเอง ครอบครัว  และสังคม 
 ๑๔.๒นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด๎าน ตํอยอด
ให๎เกิดความเช่ียวชาญได๎  
      
 

          
                
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นางเปรมรัศมี  อํางหิน) 
                ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ลงช่ือ                            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์    ยกระดับคุณภาพสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.11 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ     ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  ท าให๎การด าเนินชีวิตของผ๎ูคน
ในสังคมท่ีอยูํรํวมกันเกิดการแขํงขันแกํงแยํงชิงดีกันเพื่อให๎ตนเองอยูํรอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตําง ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความต๎องการของตนอยํางไมํพอเพียง เป็นสาเหตุ
ท าให๎เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ๎อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช๎อ านาจท่ีได๎มา
โดยหน๎าท่ีในการหาประโยชน์สํวนตัว เชํนการติดสินบน  การรีดไถขูํกรรโชก  การยักยอก  การเลํนพรรคเลํน
พวก  ผลประโยชน์ทับซ๎อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอยํางทุจริต   
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์    ได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุน
และสํงเสริมให๎โรงเรียนได๎ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผํานการปลูกจิตส านึกให๎กับนักเรียนและเมื่อมี
การด าเนินงานแล๎ว ก็จะได๎น าผลท่ีได๎ไปใช๎ปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน า  ในการขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
8. วัตถุประสงค์  

 8.1  สํงเสริมให๎นักเรียนมีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีสํวนรํวมในระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร๎างเครือขํายในชุมชนในสังคมในการตํอต๎านการทุจริตทุกรูปแบบ   

  8.2  ปลุกจิตส านึกเพื่อนนักเรียนให๎เกิดคุณลักษณะ  5 ประการ  ตามโรงเรียนสุจริต 
 
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 ผ๎ูเรียนร๎อยละ  90 มีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
9.1.2 ผ๎ูเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี 

เพื่อใช๎ในการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 
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9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียนร๎อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและผ๎ูอื่น ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 9.2.2 นักเรียนร๎อยละ 60 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 9.2.3นักเรียนร๎อยละ 80 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัย 
   
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - ส ารวจความต๎องการ การใช๎ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

 นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

   กิจกรรมท่ี1 
      -ศึกษาแนวคิด/ความรู๎ความเข๎าใจของ
นักเรียนเกี่ยว กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
      -วางแผนการจัดกิจกรรมการปลูกจิต 
ส านึกสุจริตให๎กับนักเรียน 
      -จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกสุจริตให๎กับ
นักเรียน “คํายเยาวชนคนดีของแผํนดิน” 
 

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - ประเมินผลโครงการ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายเกรียงศักดิ์  วงษ์
สุวรรณ ์

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
 1 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 คํายเยาวชนคนดีของแผํนดิน 
 
 
 

  6,000 
6,000 

 

รวมทั้งสิ้น    6,000 
 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. นักเรียนมีความสามารถในการ
อําน การเขียนการสื่อสารได๎ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาได๎ 

ช้ินงาน 
 

แบบประเมิน 
 

3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ 
ป้องกันการทุจริต”  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 นักเรียนร๎อยละ 80  มีความรู๎ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร๎างเครือขําย  เผยแพรํสํู
ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 14.2 เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนา
ตนเองจาก 
ส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
 14.3 นักเรียนรู๎จักน าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก๎ปัญหา 
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    ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการเต๎นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิมล  รอดสุกา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์กิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบวํานักเรียนบางสํวนเริ่มมีน้ าหนัก
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์น้ าหนัก-สํวนสูงมีภาวะอ๎วน มีกิจกรรมทางกายน๎อย เมื่อพิจารณาทุนของโรงเรียน พบวํา
นักเรียนสํวนใหญํมีความสุนทรีย์ ชอบแสดงออก ชอบร๎องเพลง ฟังเพลงการเสนอโครงการเพื่อเพิ่มกิจกรรม
ทางกายในกลํุมนักเรียน แนวทางท่ีส าคัญท่ีควรจะท า ประกอบด๎วย 

1. พัฒนาศักยภาพครูให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่อง กิจกรรมทางกาย และสามารถออกเป็นหลักสูตร
กิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนได๎ 

2. พัฒนาศักยภาพแกนนักเรียนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย 
3. สํงเสริมให๎นักเรียนมีรํางกายท่ีแข็งแรงและลดภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
4. สามารถมีกิจกรรมทางกายและถํายทอดให๎กับผ๎ูอื่นได๎  
5. สร๎างโรงเรียนต๎นแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
กลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงได๎ด าเนินการก าหนดโครงการเต๎นเปล่ียน

ชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น เพิ่มกิจกรรมทางกายในกลํุม
นักเรียน สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหํงชาติ 
8. วัตถุประสงค์  
          8.1  เพิ่มเวลาการท ากิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
          8.2  เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในเด็กและวัยรุํน 
          8.3  เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกิน มีภาวะอ๎วนลงพุง  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
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9.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร๎อยละ 85 มีเวลาการท ากิจกรรมทางกายในโรงเรียน ในระดับ
ดีเลิศ 
          9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 85 ปฏบิตักิจิกรรมทางกายท่ีเพียงพออย่างต่อเนื่อง 
          9.1.4 นักเรียนร๎อยละ 85 สามารถลดน้ าหนักเกิน ภาวะอ๎วนลงพุง 
 
    9.2 เชิงคุณภาพ  
           9.2.1 นักเรียนมีเวลาการท ากิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
           9.2.2 นักเรียนปฏบิตักิจิกรรมทางกายท่ีเพียงพออย่างต่อเนื่อง 
           9.2.3 นกัเรยีนสามารถลดน้ าหนักเกิน ภาวะอ๎วนลงพุง 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- จัดท าโครงการเสนอฝ่ายบริหาร 
- ประชุม ช้ีแจง  และมอบหมายหน๎าท่ี
รับผิดชอบ 

 
ปีการศึกษา 2563 

นางสาววิมล รอดสุกา 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 
       1. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรม 
       2. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรม 
      3. ติดตํอประสานงานผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 
คณะครูทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัด
กิจกรรมทางกาย ตามโครงการเต๎นเปล่ียน
ชีวิต (Dancercise for all) ให๎ครูและ
นักเรียนแกนน า 
     1.1 หลักการออกก าลังกายอยํางถูกวิธี  
     1.2 การบริโภคกับการลดน้ าหนัก  
     1.3 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ  
     1.4 ซุมบ๎า  
     1.5 ลีลาลีลาศ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววิมล รอดสุกา 
นายพนม เกิดฤทธิ์ 
นางณัฐนรี แขวงโสภา 
นางสุพรรณี เณรตาก๎อง 
นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์ 
คณะครูทุกทําน 

กิจกรรมท่ี 3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดปีการศึกษา นายพนม เกิดฤทธิ์ 
3.ประเมินผล (Check)  
 -  การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการ
สังเกต การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 

 
1 ต.ค. 62 –  15 ธ.ค. 62 

นางสาววิมล รอดสุกา 
นายพนม เกิดฤทธิ์ 
นางณัฐนรี แขวงโสภา 
นางสุพรรณี เณรตาก๎อง 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผ๎ูรับผิดชอบ 
นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
       - สรุปรายงานผลกิจกรรม 

 

 
15 ธ.ค. 62 

นางสาววิมล รอดสุกา 
นายพนม เกิดฤทธิ์ 
นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์ 

 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรยีนชยัเกษมวทิยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมประชุมช้ีแจง วางแผนการด าเนินกิจกรรม - - 5,000 5,000 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย 

ตามโครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต (Dancercise for all) 
ให๎ครูและนักเรียนแกนน า 

- 35,000 - 35,000 

รวมทั้งสิ้น - 35,000 5,000 40,000 
 
 
 

13. การประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 

1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต โรงเรียนชัย
เกษมวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

เช็คแบบสรุปประเมินผล
โครงการเต๎นเปล่ียนชีวิต 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
เอกสารประกอบ 
การสังเกต 
ภาพประกอบกิจกรรม 

บอร์ดโครงงานและเอกสาร 
เลํมสรุปประเมินผลโครงงาน 
แบบสังเกต 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นกัเรยีนไดม้เีวลาการท ากิจกรรมทางกายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

14.2 นักเรียนมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในเด็กและวัยรุํน อยํางตํอเนื่อง     
          14.2 เพื่อลดจ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกิน มีภาวะอ๎วนลงพุง 
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    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาววิมล  รอดสุกา) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
              หัวหน๎ากลํุมกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 136 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

  
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ กิจกรรมสํงเสริมการจัดการศึกษาภายใต๎สถานการณ์ฉุกเฉินโรค COVID-19 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข   
 ในชํวงเดือนมกราคม 2563  เป็นต๎นมา ประเทศไทยและท่ัวโลกประสบปัญหาโรคติดตํอ  COVID-19 
ท าให๎มีผ๎ูติดเช้ือและเสียชีวิตจ านวนมาก  ท าให๎สํงผลกระทบตํอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
เนื่องจากมีบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องจ านวนมาก 
 งานอนามัยโรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีจุดมุํงหมายเพื่อป้องกันรักษาและสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให๎สมบูรณ์  พร๎อมท้ังทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม  เรื่องสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งท่ีต๎องสํงเสริมให๎กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยูํใน
วัยก าลังเจริญเติบโต  ถ๎าสุขภาพดีอนามัยดี  ส่ิงอื่นๆ ก็จะดีไปด๎วย   

ดังนั้นเพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านสุขภาพที่ดี  ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย  มีความรู๎  
ความเข๎าใจในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพให๎แข็งแรง  และสํงผลไปสํูอนามัยท่ีดีในครอบครัว ชุมชนของ
นักเรียนด๎วย  อันเป็นการพัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ  โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะได๎รับ  จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์  
  8.1.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากโรคติดตํอ 
COVID-19 
           8.1.2  เพื่อให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยให๎กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
           8.1.3  เพื่อสํงเสริมความรํวมมือในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนกับหนํวยงานตําง ๆ 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากโรคติดตํอ COVID-
19 

9.2.2 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได๎รับบริการด๎านสุขภาพอนามัย 
  9.2.3 โรงเรียนได๎รับความรํวมมือในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนจากหนํวยงานตําง ๆ 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
   - ประชุมช้ีแจงผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง  
   - จัดท าประกาศ ค าส่ัง ก าหนดมาตรการ 

 
มิถุนายน 2563 

 

 
นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

กิจกรรม 2 ฉีดพํนฆําเช้ือและท าความสะอาด ตลอดปีงบประมาณ 2563 นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
กิจกรรม 3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ
โรค COVID -19 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

กิจกรรม 4 เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับโรค 
COVID -19 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวปฐมาวดี อินแพง 

3.ประเมินผล (Check) 
   - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
มีนาคม, กันยายน 2563 

 
นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 2563 

 
นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

11. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1 ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
1. ค่าส ี ค่าแผ่นพลาสตกิ  ท่อ PVC - - 5,000 5,000 

กิจกรรม 2 ฉีดพํนฆําเช้ือและท าความสะอาด 
1 ค่าถงัพ่น - - 3,000 3,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
2 ค่าน ้ายาฆ่าเชือ้ - - 10,000 10,000 

กิจกรรม 3 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือโรค COVID -19 
1 ค่าอุปกรณ์วดัไข ้ - - 5,000 5,000 
2 ค่าเจลแอลกอฮอล ์ สบู่  น ้ายาลา้งจาน - - 10,000 10,000 

กิจกรรม 4 เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับโรค COVID -19 
1. ค่ากระดาษ ฟิวเจอรบ์อรด์ กระดาษกาว - - 2,500 2,500 

รวมทัง้ส้ิน - - 35,500 35,500 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบบันทึกการสํงข๎อมูล 
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจาก
โรคติดตํอ COVID-19 

การคัดกรอง แบบบันทึกการคัดกรอง 

นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
ได๎รับบริการด๎านสุขภาพอนามัย 

การคัดกรอง แบบคัดกรอง 

โรงเรียนได๎รับความรํวมมือในการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนจาก
หนํวยงาน 
ตําง ๆ 

  

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
          14.1 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 14.2 นักเรียนปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องเพื่อให๎เป็นผ๎ูมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 14.3 อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต๎น 
 14.4 นักเรียนทุกคนได๎รับบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลและสํงตํอ  
 14.5 มีเครือขํายความรํวมมือเพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
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    ลงช่ือ                                  ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
              (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
             ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
     หัวหน๎ากลํุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ลงช่ือ                            ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                             ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นางสาวมัฑนีย์  ศรีนาค) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 
  ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่ 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

4. ผู๎รับผิดชอบ       นายสุชาติ  หูทิพย์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ  2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็น แผนแมํบทหลักใน
การพัฒนาประเทศท่ีได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช๎ต้ังแตํวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู๎มีความรู๎ มีทักษะ  มีความคิดสร๎างสรรค์มี
ทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตํอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนํวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกลําว ดังนั้น ภายใต๎วิสัยทัศน์“มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎คํูคุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) จึงได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด๎าน
ตํางๆ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ  ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับ ความต๎องการของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นหนํวยงานภายใต๎การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงต๎องจัดการ
บริหารการศึกษาให๎สอดคล๎องตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึง
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อสนองตามแผนพัฒนา
การศึกษาข๎างต๎นได๎อยํางเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผล
สูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
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8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาให๎ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต๎นสังกัดรวมท้ังทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อยละ  100 ของบุคลากร
ท้ังหมด  
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายของ
หนํวยงานต๎นสังกัด 
 9.2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีครอบคลุมการบริหารงาน
ทุกด๎าน 
 9.2.3 ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารงาน ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - จัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2562  นายสุชาติ  หูทิพย์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - ประเมินผลการใช๎แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
ก.ย. 2562 
ก.ย. 2562 

นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

กิจกรรม 2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพาท าแบบเสนอ
โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - นิเทศ / ติดตาม / ตรวจสอบ / 
ประเมินผลการใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 
ก.ย. 2562 

 
มี.ค. 63 , ก.ย. 2563 

 
มี.ค. 63 , ก.ย. 2563 

นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

3.ประเมินผล (Check) 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นายสุชาติ  หูทิพย์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
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11. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   
 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- - - - - - 

กิจกรรม 2  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.1 คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนัส าหรบัคร ู - 3,000 - 3,000 

รวมทัง้ส้ิน - 3,000 - 3,000 
 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน
และนโยบายของหนํวยงานต๎น
สังกัด 

ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

แบบประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ มีโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีครอบคลุมการบริหารงานทุกด๎าน 

ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี แบบประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการบริหารงาน 
ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายของ
หนํวยงานต๎นสังกัด 
      14.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ท่ีครอบคลุมการบริหารงานทุกด๎าน 

14.3 ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการบริหารงานภายในโรงเรียนของฝ่ายบริหาร  
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  ลงช่ือ                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  …กลยุทธ์ที่  2..  

    ชื่อกลยุทธ์   … พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา.. 

3. สนองมาตรฐานที่  ..2..  ตัวบํงชี้ที่  ..2.2... 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  …นางเปรมรัศมี อํางหิน.. 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ..ปีงบประมาน 2562.. 
7. หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งอยูํในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได๎ก าหนดไว๎วํา  ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด๎วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก…(มาตรฐาน 47 )  โดยให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาท่ีต๎อง
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  เพื่อน าไปสํูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย/จุดเน๎น ในการท่ีมุงํเน๎นการกระจายอ านาจสํูสถานศึกษา เขตพื้นท่ี 
การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมท้ังการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุก
ภาคสํวน 
มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรํงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได๎ ตลอดจนมีการน า
ระบบและ 
วิธีการบริหารจัดการแนวใหมํมาใช๎ ควบคํูกับการสร๎างผ๎ูน าการเปล่ียนแปลง มีการบริหารจัดการการเงินและ 
งบประมาณท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ (demand side) โดยให๎ผ๎ูเรียนเลือกรับบริการ  
           การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการสร๎างความ
มั่นใจท่ีต้ังอยูํบนพื้นฐานของหลักวิชา  ข๎อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได๎และการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎อง
วํา  ผ๎ูเรียนทุกคนจะได๎รับการบริการด๎านการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู๎  
ความสามารถ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดได๎ก าหนด  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค์  
          8.1  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎าน 
          8.2  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผ๎ูสอนได๎อยํางถูกต๎อง  เต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 
          8.3 ผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอนได๎รับการพัฒนาตนเองได๎ตามมาตรฐานการศึกษา  และเกิดความ          
เจริญก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
          8.4 โรงเรียนสามารถประเมินตนเองภายในโรงเรียนและสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ               
ศึกษาได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  
 9.1.1  โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 9.1.2  โรงเรียนสํงเสริมครูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 9.1.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎าน 
    9.2 เชิงคุณภาพ  
 9.2.1   โรงเรียนมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎านร๎อยละ 90 
          9.2.2  ผ๎ูเรียนร๎อยละ 75  ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผ๎ูสอนได๎อยํางถูกต๎องเต็มศักยภาพ   
      และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณภาพนักเรียน 
          9.2.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ผํานเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ ( Plan ) พ.ค. 61 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
2.ด าเนินกิจกรรม  ( Do ) 
1. กิจกรรมประชุมครูก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. กิจกรรมประชุมครจูัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํง
คุณภาพสถานศึกษา 
3.  กิจกรรมประชุมครูจัด-  จัดท าเอกสารรํองรอย
ระบบข๎อมูลขําวสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 

 
ครูทุกคน 
 
นางณัฐนรี   แขวงโสภา 
 
นางนันทิดา   ครุฑใหญํ 
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 1.1 สถานที่ด าเนินการ 
      โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
1.2. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมประชุมครูก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

3,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

3,000 

2 กิจกรรมประชุมครูจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพสถานศึกษา 

3 กิจกรรมประชุมครูจัด-  จัดท าเอกสาร
รํองรอยระบบข๎อมูลขําวสารสนเทศและใช๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

4 กิจกรรมตรวจสอบและประเมินคุณภาพใน
แตํละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    -  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในแตํละ
มาตรฐาน 

5 กิจกรรมน าผลการประเมินคุณภาพทั้ ง
ภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า อ ยํ า ง ตํ อ เ น่ื อ ง 
    - สรุปผลการประเมินและวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6 กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

   
ท่ี 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

     4.  กิจกรรมตรวจสอบและประเมินคุณภาพในแตํละ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    -  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในแตํละมาตรฐาน 
5.   กิจกรรมน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเน่ือง 
    - สรุปผลการประเมินและวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6.   กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

  ครูทุกคน 
 
 

  นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
 
  
 
 
 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 

4 ประเมินผล (Check)  มี.ค. 62 นางเปรมรัศม ี อํางหิน 
5 ขั้นปรับปรุง (Act)  มี.ค. 62 นางเปรมรัศม ี อํางหิน 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
รวมทั้งสิ้น  

- 
 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
13. การประเมินผล        
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของครูท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม ตรวจ/ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 
3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
          14.1  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎าน 
          14.2  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผ๎ูสอนได๎อยํางถูกต๎อง  เต็มตามศักยภาพ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 
          14.3  ผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอนได๎รับการพัฒนาตนเองได๎ตามมาตรฐานการศึกษา  และเกิดความ          
เจริญก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
          14.4  สามมารถประเมินตนเองภายในโรงเรียนได๎อยํางมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนก าหนด 
 

 
 
  ลงช่ือ                                        ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นางเปรมรัศมี  อํางหิน) 
         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

ลงช่ือ             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                            ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  พัฒนาการบริหารงานกลุํมวิชาการ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2  ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่2.2  ,  2.3 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นไปตามยุคสมัย 
ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนกัเรียน 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนจึงก าหนดโครงการ
พัฒนาการบริหารงานกลํุมวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สํงเสริมศักยภาพ  การ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู๎ที่เกดิขึ้น
ภายในห๎องเรียน ซึ่งการพฒันาดังกลําวนี้จ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการ
เสริมสร๎างศักยภาพของผ๎ูเรียน 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  
 8.2  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลํุมเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 8.3  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและรํวมมือกับกลํุมงานตํางๆ  

8.4 เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศด๎านวิชาการอยํางครอบคลุม และทันตํอการใช๎งาน 
8.5 เพื่อให๎ผ๎ูรับบริการและผ๎ูท่ี เกี่ยวข๎องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผ๎ูเรียน 

9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ        

9.1.1 กลํุมบริหารงานวิชาการมีความพร๎อมให๎บริการ ด๎านเอกสาร แบบพิมพ์ตํางๆท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน ร๎อยละ 90 
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9.1.2 การบริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการมีคุณภาพ และ 
มาตรฐาน   
ร๎อยละ  70 

9.1.3 การบริหารงานวิชาการเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ร๎อยละ 80 
9.1.4 นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจผลการ บริหารการจัดการศึกษา 

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 กลํุมบริหารงานวิชาการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แดละเกิดผลตํอการปฏิบัติกิจกรรม

ตําง ๆ สอดคล๎องกับงบประมาณท่ีได๎รับ 
9.2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 
9.2.3 การบริหารงานวิชาการเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   -จัดท าโครงการ 
   -ประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม  2562 
พฤษภาคม 2563 

นางสาววิลาวัลย์   
ตังคณากุล 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 งานบริหารส านักงาน 
   -จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพื่อด าเนินงาน
ฝ่ายวิชาการ และแนะแนว 

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 

นางสาววิลาวัลย์   
ตังคณากุล 

กิจกรรม 2 กิจกรรมจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนรู ๎
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 

 
นางสาววิลาวัลย์   

ตังคณากุล 

3.ประเมินผล (Check) 
   -ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
นางสาววิลาวัลย์   

ตังคณากุล 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   -แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงาน 
   -สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
มีนาคม 2563 
กันยายน 2563 

 
นางสาววิลาวัลย์   

ตังคณากุล 
 
11. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎
สอย 

วัสดุ รวม 

กิจกรรม 1 งานบริหารส านักงาน 
    -จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพื่อด าเนินงานฝ่าย

วิชาการ และแนะแนว 
- - 

75,000 75,000 

กิจกรรม 2 กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู๎ 
    -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการ

เรียนการสอน (คําหนังสือเรียนฟรี 15 ปี) 
- - 

44,000 44,000 

กิจกรรม 3 กิจกรรมกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) - - 14,000 14,000 
รวมทั้งสิ้น - - 133,000 133,000 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ส านักงานวิชาการมีอุปกรณ์เพื่อ
ด าเนินงานอยํางเพียงพอ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนอยําง
เพียงพอ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
      14.2 กลํุมงานวิชาการมีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศด๎านวิชาการอยํางครอบคลุม และทันตํอการใช๎งาน 
 14.3 ผ๎ูรับบริการและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผ๎ูเรียน 
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    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการบริหารงานกลุํมงานบริหารทั่วไป 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

1.  กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงานบริหารทั่วไป 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3. สนองมาตรฐาน2   
    ตัวบํงชี้ที ่     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
                     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                     2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลํุมเป้าหมาย  
                    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
                    2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
                    2,7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎  
4. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยระบบบริหารจัดการกลํุมบริหารท่ัวไป เป็นงานอีกงานหนึง่ท่ีต๎องให๎บริการ ส่ือสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจ าต าบล เปิดโอกาสทางการศึกษาให๎แกํเยาวชนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณธรรมน าความรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎การท างานเป็นไปด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล การกระจายการบริหารงานภายในองค์กร
เป็นการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียนและชุมชนอยํางแท๎จริง การอ านวยความสะดวก
ให๎กับผ๎ูรับบริการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลํุมบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎จัดท ากิจกรรม
นี้ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพสํงผลตํอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมไมนํ๎อยกวํา ร๎อยละ 80  
9.1.2 ร๎อยละ 80 ของการให๎บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ งานยานพาหนะ งานกิจการนักเรียนท่ีเป็น

ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
          9.2.2  การให๎บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ งานยานพาหนะ ท่ีเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มอบหมาย
งานผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

ต.ค. 62 นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1  งานบริหารส านักงาน ตลอดปีงบประมาณ นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
กิจกรรม 2 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   - บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 
  -  ซํอมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ตลอดปีงบประมาณ นางศิระ บุญญานรุักษ ์

กิจกรรม 3 งานยานพาหนะ (คําน้ ามัน , คํา
ซํอมบ ารุง) 
- บริการงานยานพาหนะ และซํอมบ ารุง
ยานพาหนะ 

ตลอดปีงบประมาณ นางวิสุทธิ์  ใจยินดี 

กิจกรรม 4 งานชุมชนสัมพันธ์ 
- สํงพวงหรีดแสดงความไว๎อาลัย 
- รํวมกิจกรรมของชุมชน 

ตลอดปีงบประมาณ นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

   
3.ประเมินผล (Check) ตลอดปี นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) ตลอดปี นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
 
11. สถานที่ด าเนินการ        
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1  งานบริหารส านักงาน 
 วัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน - - 10,000 10,000 

กิจกรรม 2  งานโสตทัศนูปกรณ ์
 ซื้อถํานไมโครโฟน / สายไฟ / โปรเจคเตอร์ - - 20,000 20,000 

กิจกรรม 3 งานยานพาหนะ (คําน้ ามัน , คําซํอมบ ารุง)     
 คําน้ ามันรถยนต์ - - 160,000 160,000 
 คําซํอมบ ารุงรถยนต์   /  รถต๎ู - - 40,000 40,000 
กิจกรรม 4 งานชุมชนสัมพันธ์     
 คําพวงหรีดรํวมงานศพ - - 3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น - - 233,000 233,000 
 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
งานบริหารส านักงาน ความพึงพอใจผ๎ูรับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ 
งานโสตทัศนูปกรณ์ ความพึงพอใจผ๎ูรับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ 
งานยานพาหนะ (คําน้ ามัน , คํา
ซํอมบ ารุง) 

ความพึงพอใจผ๎ูรับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ 

4 งานชุมชนสัมพันธ์ ความพึงพอใจของการไป
รํวมงาน/กิจกรรมชุมชน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 มีการให๎บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ งานยานพาหนะ งานกิจการนักเรียน ท่ีเป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ 
      14.2 ผ๎ูรับบริการ ผ๎ูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการด๎านการศึกษาของโรงเรียน 
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    ลงช่ือ                   ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                 ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
  
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  พัฒนาการบริหารงานกลํุมงานอ านวยการ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  3 

ชื่อกลยุทธ์   สํงเสริมครูให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่2.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถ 
อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ในการพัฒนาครู เรื่องครูมีความส าคัญไมํน๎อยกวํานักเรียน ปัญหาหนึ่ง 
คือการขาดครู เพราะจ านวนไมํพอ และครูย๎ายบํอย ดังนั้น กํอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต๎องพัฒนาครูกํอน ให๎
พร๎อมท่ีจะสอนเด็กให๎ได๎ผลตามท่ีต๎องการ จึงจะต๎องคัดเลือกครูและพัฒนาครู วิธีการคือ การให๎ทุนและอบรม 
กลําวคือต๎องมีความรู๎ทางวิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต๎องอบรมวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ มี
ความรู๎ท่ีแท๎จริง 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนท่ีมุํงเนน๎พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนในยุค THAILAND 4.0 
 กลํุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลํุมงาน
อ านวยการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพครูข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานกลํุมอ านวยการ 
 8.2 เพื่อจัดท าข๎อมูล วางแผนอัตราก าลัง (ครูอัตราจ๎าง , วิทยากรชาวตํางชาติ , ลูกจ๎างช่ัวคราว) 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ     

9.1.1 ร๎อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียน 
    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 มีระบบงานบริหารส านักงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

 9.2.2 มีข๎อมูลและการวางแผนอัตราก าลัง 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1) ประชุมวางแผน 

ปีงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
กิจกรรม 1 งานบริหารส านักงาน ปีงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
กิจกรรม 2 งานอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
3.ประเมินผล (Check) 
3.1) แบบประเมินความพึงพอใจ 

ปีงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
4.1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 งานบรหิารส านกังาน 
1 งานบรหิารส านกังาน (ธุรการ+บุคคล) - 70,000 - 70,000 
กิจกรรม 2 งานอตัราก าลงั 
 ครศูลิปะ (9,000+450) 12  113,400  113,400 
 เจา้หน้าทีห่อ้งสมุด (8,500+450) 12  107,100  107,100 
 ยาม (6,000+300) 12  75,600  75,600 
 นกัการภารโรง (8,500+450) 12  107,100  107,100 
 แม่บ้าน 350 2012  84,000  84,000 
 ครสูอนภาษาจนี (9,000+450) 12  113,400  113,400 
 ครชูาวต่างชาต ิ(30,000+750) 10  307,500  307,500 
 เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ     

รวมทัง้ส้ิน - 978,100 - 978,100 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. มีการพัฒนาระบบงานบริหาร
ส านักงาน 

ประเมินแผนการพัฒนา
ระบบงานบริหารส านักงาน 

แบบประเมินแผนการพัฒนา
ระบบงานบริหารส านักงาน 

3. มีอัตราก าลังเพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 
(ครูอัตราจ๎าง , วิทยากร
ชาวตํางชาติ , ลูกจ๎างช่ัวคราว) 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนมีการพฒันาระบบงานบริหารส านักงานกลํุมอ านวยการ 
 14.2 มีอัตราก าลังเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน (ครูอัตราจ๎าง , วิทยากรชาวตํางชาติ , ลูกจ๎างช่ัวคราว) 
 
 

                         

    ลงช่ือ                 ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                  

ลงช่ือ             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
           หัวหน๎ากลํุมบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ                             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานงบประมาณ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 2  

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่2.5 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ      ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประชารัฐ มุํงเน๎นให๎พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ทางกลํุมบริหารงานกลํุมงานงบประมาณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงก าหนดงานบริหารส านักงาน งาน
บริหารสินทรัพย์และงานพัสดุ และกิจกรรมคําสาธารณูปโภค ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได๎อยํางยั่งยืน  อีกท้ัง
เป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญา
และคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎การบริหารงานกลํุมงบประมาณของโรงเรียนเป็นได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ    

9.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการบริการด๎านการบริหารงบประมาณร๎อยละ 100  
9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา 
9.2.2 ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการงบประมาณของทาง

โรงเรียนใน ระดับดีเลิศ ขึ้นไป 
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10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรมท่ี 1 งานบริหารส านักงาน 
- จัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหารการ
ด าเนินงาน 
- จัดท า จัดเก็บ รวบรวมวัสดุส านักงาน  
- จ าหนํายวัสดุให๎กับฝ่ายตํางๆ ท่ีต๎องการ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ครูเมวิกา  จารีมุข 

กิจกรรมท่ี 2 งานบริหารสินทรัพย์และงาน
พัสดุ (ซํอมแซมครุภัณฑ์) 
- ด าเนินการซํอมแซมพัสดุตามรายการท่ี
ส ารวจ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ครูอัยลัดดา ตองอํอน 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมคําสาธารณูปโภค 
1. จัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหาร
การด าเนินงาน 
2. จัดท าเอกสารตํางๆ ทางการเงินและบัญชี  
3.  ท าทะเบียนคุมหลักฐานการจําย และเก็บ
เอกสารให๎เป็นระบบ 
4. รายงานข๎อมูลไปยังหนํวยที่เกี่ยวข๎อง 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ครูปภาภรณ์  ขยันจิตต์ 

3.ประเมินผล (Check) 
- การด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยการสงัเกต 
การสอบถาม  ตรวจสอบเอกสาร 

กันยายน 2563 ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
- สรุปรายงานผลโครงการ/กจิกรรม 

กันยายน 2563 ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1งานบริหารส านักงาน 
 คําวัสดุส านักงาน - - 5,000 5,000 

กิจกรรม 2งานบริหารสินทรัพย์และงานพัสดุ 
 คําจ๎างเหมาบริการ - - 70,000 70,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคําสาธารณูปโภค     
 คําไฟฟ้า  - 300,000 - 300,000 
 คําโทรศัพท์ - 6,000 - 6,000 
 คําน้ ามันตัดหญ๎า - - 7,000 7,000 
 คําไปรษณียากร - 4,000 - 4,000 
 คําธรรมเนียมจดทะเบียนเวปไซต์โรงเรียน - 2,100 - 2,100 

รวมทั้งสิ้น - 312,100 19,000 331,100 
 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและค๎ุมคํา 

ประเมินผลการด าเนินงาน แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1ครูได๎รับการบริการ การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ มีการซํอมแซมครุภัณฑ์และการจ าหนําย
วัสดุตามท่ีคณะครูต๎องการซึ่งกลํุมงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนก็ได๎ด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 
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    ลงช่ือ                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง) 
                 หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณ 
 

ลงช่ือ                      ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุํมงานแผนและประกันคุณภาพ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 
  ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

4. ผู๎รับผิดชอบ       นางณัฐนรี  แขวงโสภา 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ  2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎แบํงโครงสร๎างการบริหารงาน ออกเป็น  5 กลํุมงาน ได๎แกํ กลํุมบริหารงาน
วิชาการ กลํุมบริหารงานท่ัวไป  กลํุมบริหารงานอ านวยการ  กลํุมบริหารงานงบประมาณ  และกลํุมบริหารงาน
แผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
         กลํุมบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีบทบาทเกี่ยวข๎องกับการสร๎างกลไกเพื่อขับเคล่ือน
นโยบายและแผนสํูการปฏิบัติให๎บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เช่ือมโยงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ส่ือสารและถํายทอด
ยุทธศาสตร์เพื่อให๎หนํวยงานน าไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายได๎อยํางสอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน พัฒนา
ระบบสารสนเทศ จัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา  ด าเนินการติดตามประเมินผล  และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานอยํางตํอเนื่อง 
 กลํุมบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎จัดกิจกรรม
พัฒนาการบริหารงานกลํุมงานแผนและประกันคุณภาพ เพื่อสนองการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ใหเ๎ป็นรูปธรรม  อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  น าไปสํูความเจริญ
งอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อใหม๎ีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมคิดเป็นร๎อยละ  100 ของ
กลํุมเป้าหมาย   
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    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 เจ๎าหน๎าท่ีกลํุมงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ร๎อยละ 100 มีวัสดุส านักงานใช๎อยําง

เพียงพอตามความจ าเป็น  
9.2.2 ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรับบริการจากกลํุมงานแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
   - ประชุมช้ีแจง 

ก.ย. 2562 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 งานบริหารส านักงาน 
  - จัดหาวัสดุส านักงาน 
  - จัดเตรียมแบบฟอร์มส าหรับการ
บริหารงาน 

ก.ย.-ต.ค. 2562 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

กิจกรรม 2 กิจกรรมพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศ 
  - จัดท าเครื่องจัดเก็บ รวบรวมข๎อมูล 
  - จัดท ารายงานข๎อมูลสารสนเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 

กิจกรรม 3 กิจกรรมจัดวางควบคุมภายใน 
 - จัดท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
 - รายงานผลการควบคุมภายในประจ าปี 

ต.ค. – ธ.ค. 2562 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

3.ประเมินผล (Check) 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 นางณัฐนรี  แขวงโสภา 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1  งานบริหารส านักงาน 
1.1 คา่วสัดุส านกังาน - - 3,000 3,000 

กิจกรรม 2  กิจกรรมพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
2.1 จดัท ารายงานขอ้มลูสารสนเทศ - 2,000 - 2,000 
กิจกรรม 3 กิจกรรมจัดวางควบคุมภายใน 
- - - - - - 

รวมทัง้ส้ิน - 2,000 3,000 5,000 
 

 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
มีวัสดุส านักงานใช๎อยํางเพียงพอ
ตามความจ าเป็น  

สรุปผลการใช๎วัสดุ แบบส ารวจความต๎องการใช๎วัสดุ 

ร๎อยละของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ
พึงพอใจในการรับบริการจากกลํุม
งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย       
  14.2 ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการรับบริการจากกลํุมงานแผนและประกันคุณภาพ 
 14.3 โครงการ/กิจกรรมตํางๆ มีการด าเนินกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  14.4 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  ลงช่ือ                         ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
                ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
                   

ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม   พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่2.3 
4. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ   ลาภสํงผล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545   มาตรา 22  การ
จัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนส าคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ท้ังนี้ใน
หมวด 1 ได๎กลําวถึง  การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู๎  คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นได๎อยําง
เป็นสุข 
 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎เน๎นย้ า และต๎องการให๎เกิดและมีในตัว
นักเรียน เพื่อให๎ทันตามโลก และสามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางราบรื่น และปลอดภัย  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
จึงเป็นรากฐานส าคัญอันจะพัฒนาสังคม และมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์  โดยมีการสํงเสริมความรํวมมือ ผําน
เครือขํายโครงการความรํวมมือตําง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพสํูมาตรฐานสากล  กํอให๎เกิดการแลกเปล่ียนท้ังด๎าน
ความรู๎ และด๎านวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ให๎ผ๎ูเรียนในยุคปัจจุบัน  

ในปีงบประมาณ 2561 ท่ีผํานมา  เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของระบบคุณภาพ โรงเรียนชัยเกษมจึงได๎
จัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยใช๎การประเมินรางวัลคุณภาพแหํงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) เป็นแนวคิดหลักในการด าเนินงาน  โดยมีเป้าหมายท่ีจะให๎
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ และจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐานสากลท่ีมีความยั่งยืน เป็นเลิศ
วิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน๎าทางความคิด และผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์ 
 กลํุมบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  จึงมองเห็นความจ าเป็นเรํงดํวนในการท่ีจะพัฒนาผ๎ูเรียน
มีความรู๎  ทักษะชีวิต ทักษะการคิดและแก๎ปัญหา อีกท้ังทักษะในศตวรรษท่ี 21  เพื่อผลิตผ๎ูเรียนท่ีพร๎อมก๎าวสํู
ประชาคมอาเซียน และก๎าวสํูความเป็นสากลอยํางภาคภูมิใจ  จึงได๎จัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากลขึ้น 
 
 



~ 168 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 8.2  เพื่อพัฒนาและจัดการเรียนรู๎สาระเพิ่มเติม วิชา IS ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 8.3  เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  
 8.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะด าเนินชีวิต  เป็นพลโลก สํูมาตรฐานสากล  
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ       

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ  83  ของกลํุมเป้าหมาย   
9.1.2 นักเรียนร๎อยละ  83  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํอหลักสูตรของโรงเรียน และ

พัฒนาตนเองได๎ 
                   ตามวัตถุประสงค์ 
    9.2 เชิงคุณภาพ  
 9.2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 9.2.2 โรงเรียนจัดการเรียนรู๎สาระเพิ่มเติม วิชา IS ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

- รํวมก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดสถานท่ีและวันเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

พฤศจิกายน 2562 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล
และ 

ครูทุกกลํุมสาระฯ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) ธันวาคม 2562 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
2.1  เสนอกิจกรรมเพื่อให๎ผ๎ูบริหารอนุมัติ   
2.2  ด าเนินจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎
มาตรฐานสากล 
2.3 จัดอบรมครูผ๎ูสอนรายวิชา IS  

มกราคม 2563 
ถึง  

กรกฎาคม 2563  

ครูทุกกลํุมสาระฯ  

3.ประเมินผล (Check) 
- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

และเสนอผ๎ูบริหารรับทราบ 

 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สิงหาคม 2563 ครูเฉลิมศักดิ์ ลาภสํงผล 
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11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  

 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ค่าวสัดุ เช่น กระดาษ หมกึพมิพ ์เป็นต้น   1,000 1,000 
 รวมทัง้ส้ิน    1,000 

 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. หลักสูตรมีความสอดคล๎องกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

ส ารวจ แบบส ารวจความคิดเห็น 

2. การจัดการเรียนรู๎สาระเพิ่มเติม 
วิชา IS  

ประเมิน แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอน วิชา IS 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎น
คุณภาพผ๎ูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ประเมิน แบบประเมินการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      14.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 14.3 นักเรียนสามารถเรียนรู๎ตามหลักสูตรของโรงเรียน พัฒนาตนเอง และเช่ือมโยงกับชีวิตจริงได๎ 
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    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  ลาภสํงผล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบกิจกรรม 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 

      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  เพิ่มพูนศักยภาพครู 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  3 

ชื่อกลยุทธ์   สํงเสริมครูให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่2.4 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถ 
อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ในการพัฒนาครู เรื่องครูมีความส าคัญไมํน๎อยกวํานักเรียน ปัญหาหนึ่ง 
คือการขาดครู เพราะจ านวนไมํพอ และครูย๎ายบํอย ดังนั้น กํอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต๎องพัฒนาครูกํอน ให๎
พร๎อมท่ีจะสอนเด็กให๎ได๎ผลตามท่ีต๎องการ จึงจะต๎องคัดเลือกครูและพัฒนาครู วิธีการคือ การให๎ทุนและอบรม 
กลําวคือต๎องมีความรู๎ทางวิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต๎องอบรมวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ มี
ความรู๎ท่ีแท๎จริง 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนท่ีมุํงเนน๎พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนในยุค THAILAND 4.0 
 กลํุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครูขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศักยภาพครูข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิผลสูงสุด น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อใหค๎รูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา 
 8.2 เพื่อสํงเสริมให๎ครูทุกคนเข๎ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ         

9.1.1 มีครูเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย  
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    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ครูร๎อยละ 100 เข๎ารับการพัฒนาตามความจ าเป็น และความสนใจ ตามท่ีสถานศึกษา และ

หนํวยงานภายนอกจัด อยํางน๎อย 20 ช่ัวโมงตํอปีการศึกษา 
 9.2.2 ครูร๎อยละ 100 เข๎ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 9.2.3 ครูร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรํวมกจิกรรมระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1) ประชุมวางแผน 
1.2) น าเสนอกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครู 

ต.ค. 2562 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 สนับสนุนให๎ครูเข๎ารับการพัฒนา
ตนเองตามความจ าเป็น และความสนใจ 
ตามท่ีสถานศึกษา และหนํวยงานภายนอกจัด 

ปีงบประมาณ 2563 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 

กิจกรรม 2 สํงเสริมให๎ครูเข๎ารับการอบรมใน
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ปีงบประมาณ 2563 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 

3.ประเมินผล (Check) 
3.1) แบบประเมินกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพ
ครู 
3.2) สถิติผ๎ูเข๎ารํวมการประชุม อบรม 

ก.ย. 2563 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
4.1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 สนับสนุนให๎ครูเข๎ารับการพัฒนาตนเองตามความจ าเป็น และความสนใจ ตามท่ีสถานศึกษา และหนํวยงาน
ภายนอกจัด 
1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ - 60,000 - 60,000 
กิจกรรม 2 สํงเสริมให๎ครูเข๎ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
      

รวมทัง้ส้ิน - 60,000 - 60,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ครูเข๎ารับการพัฒนาตนเองตาม
ความจ าเป็น และความสนใจ 
ตามท่ีสถานศึกษา และหนํวยงาน
ภายนอกจัด อยํางน๎อย20 ช่ัวโมง
ตํอปีการศึกษา 

นับจ านวนครูผ๎ุเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

3. ครูเข๎ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

นับจ านวนครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบอนุญาตไปราชการ 

4. ร๎อยละของครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
ท่ีมีความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้น
ไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ครูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการ
ของครูและสถานศึกษา 
 
 

                         
    ลงช่ือ                                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ์) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
         หัวหน๎ากลํุมบริหารงานอ านวยการ 
 

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 , 3 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล , สํงเสริมครูให๎มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
3. สนองมาตรฐานที่  3  ตัวบํงชี้ที ่5 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  วําท่ีร๎อยตรีชญานนท์  สายนาค 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
มาตรา ๒๒ ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวํา ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ ต๎องจัดการศึกษา
ท่ีพัฒนาผ๎ูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องแสวงหาวิธีการท่ีจะ
ชํวยให๎นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎ได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกลําว ซึ่งนวัตกรรมใหมํท่ีครู
จะต๎องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) 
เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู๎เพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณคํา เป้าหมาย และภารกิจรํวมกัน โดยท างานรํวมกันแบบทีม 
เรียนรู๎ท่ีครูเป็นผ๎ูน ารํวมกัน และผ๎ูบริหารแบบผ๎ูดูแลสนับสนุน สํูการเรียนรู๎และพัฒนาวิ ชาชีพเปล่ียนแปลง
คุณภาพตนเอง สํูคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญและ
ความสุขของการท างานรํวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผ๎ูเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสํูมือ
อาชีพ และสนองตํอจุดเน๎นนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสํูครูมืออาชีพ
แบบ PLC (Professional Learning Community)   “ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ขึน้ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1  เพื่อใหม๎ีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 8.2  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย   
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9.1.2 ครูสมาชิกในกลํุม PLC ได๎ใช๎นวัตกรรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน คิดเป็นร๎อยละ 80 

9.1.3 นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ต้ังแตํ 2.00 ข้ึนไป 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 ครูมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางครูในกลํุม PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 
 9.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  - ประชุมวางแผน 
  - เสนอกิจกรรมและอนุมัติ 
  - ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 

ตุลาคม 2562 วําท่ีร๎อยตรีชญานนท์ สาย
นาค 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1   
    ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครู 
ขั้นตอนการท างาน 
    1. รํวมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา 
    2. ด าเนินการตามแผนโดยจัดกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ PLC สัปดาห์
ละ  1 ครั้ง 
    3. ถอดบทเรียนการพัฒนาในการท า PLC 

  ปีงบประมาณ 2563 
 

ครูทุกคน 
 

กิจกรรม 2  
    logbook  

  

  - จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการกรอกข๎อมูล  
  - จัดท าแบบบันทึกข๎อมูล/หลักฐาน/รํองรอย 
  - จัดกิจกรรมสะท๎อนผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

ครูทุกคน 

3.ประเมินผล (Check) 
  -  ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจรายงาน
ผล 

กันยายน 2563 วําท่ีร๎อยตรีชญานนท์ สาย
นาค 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - รายงานผลการด าเนินงานของการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 

กันยายน 2563 วําท่ีร๎อยตรีชญานนท์ สาย
นาค 
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11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม 1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพือ่พัฒนาศักยภาพครู 
 รํวมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา - - - - 
 ด าเนินการตามแผนโดยจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดย

ใช๎กระบวนการ PLC สัปดาห์ละ  1 ครั้ง 
- - - - 

 ถอดบทเรียนการพัฒนาในการท า PLC - - - - 
กิจกรรม 2 logbook 
  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกรอกข๎อมูล - - - - 
  จัดท าแบบบันทึกข๎อมูล/หลักฐาน/รํองรอย - - - - 
  จัดกิจกรรมสะท๎อนผลการด าเนินงาน - - 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น - - 1,000 1,000 
 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
มีข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม  

นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

ครูสมาชิกในกลํุม PLC ได๎ใช๎
นวัตกรรม PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎และ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน คิดเป็นร๎อย
ละ 80 

นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

นักเรียนร๎อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) 
ต้ังแตํ 2.00 ข้ึนไป 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

แบบรายงานผลการเรียน 

ครูมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพระหวํางครูในกลํุม PLC 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ๎

รายงานผลการด าเนินงาน แบบบันทึก logbook 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ครูน าความรู๎เกี่ยวกับ PLC มาใช๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพผ๎ูเรียน และน าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ และบันทึกข๎อมูล logbook ตามหลักฐาน/
รํองรอย ได๎มีประสิทธิภาพ 
      14.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
 

                         
    วําท่ีร๎อยตรี                               ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                    (ชญานนท์  สายนาค) 
                 ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ       ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
            หัวหน๎ากลํุมบริหารงานบุคคล 
 

ลงช่ือ                       ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

  ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให๎มีส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎และนําอยูํ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.12 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ    ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอก เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือ
ฟังวิทยุท่ีมีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ 
ศึกษาหาข้อมูลห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ ศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อสร๎างบรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎ 
 8.2 เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนกัเรียน 
  
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนจ านวน 398 คน      
9.1.1 ผ๎ูเรียนทุกคนมีแหลํงเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ 
9.1.2 ผ๎ูเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ มีส่ือ เทคโนโลยี เพื่อใช๎ใน 
การพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน   

9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และ
ปลอดภัย 
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10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - ส ารวจพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการปรับปรุง 
พัฒนา 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

   กิจกรรมท่ี1 
      - ปรับพื้นท่ีภูมิทัศน์(สนามกีฬา)  

  

  กิจกรรมท่ี 2 ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ทางกายภายภายในอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

3.ประเมินผล(Check) 
     - ประเมินผลโครงการ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
 1 กิจกรรมท่ี 1 ปรับพื้นท่ีภูมิทัศน์(สนามกีฬา) ให๎

เอื้ออ านวย 
  -ทราย 440 ลูกบาศก์เมตร  
  - คํารถเกรด , บด , อัด 
  - ปั้มน้ า , ทํอน้ า 
 

  150,000 150,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทางกาย
ภายภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ 

  50,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น   200,000 200,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. ผ๎ูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีความสุขในการศึกษา
เรียนรู ๎

สอบถาม แบบสอบถาม 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 โรงเรียนเป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ ท้ังจากภายในและภายนอก 
 14.2 เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนา
ตนเองจากส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
  
 

                         

    ลงช่ือ                   ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                 ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
  
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยาอ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรมสํงเสริมการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชีท่ี้ 3.13 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
5. ลักษณะโครงการ ใหมํ ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาโดยให๎การสนับสนุนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู๎ แสวงหา
ความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสมสนับสนุนให๎
ผ๎ูเรียน บุคลากรภายในสถานศึกษาและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องเกิดกระบวนการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท้ังภายในและ
ภายนอก  
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได๎เข๎ารํวมโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แตํแหลํงเรียนรู๎ยังไมพํอตํอ
ความต๎องการของนักเรียนโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนกัเรียน 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อสร๎างบรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎ 
 8.2 เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนกัเรียน 
 8.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกพืชสวนครัวและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  
9. เป้าหมาย  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 ผ๎ูเรียนร๎อยละ 100 มีแหลํงเรียนรู๎ในการแสวงหาความรู๎ 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ นักเรียนและครูมีความพึงพอใจมากขึ้น 
 9.2.2 สถานศึกษามีพื้นท่ีท่ีใช๎ในการเรียนรู๎ในการประกอบอาชีพ  
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10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
    - ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดท า
โครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - ส ารวจพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการปรับปรุง 
พัฒนา 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

   กิจกรรมท่ี1 
      - ปรับปรุงห๎องเรียน 
 

  

3.ประเมินผล(Check) 
     - ประเมินผลโครงการ 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) 
     - สรุปและรายงานผล 

1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2563 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ รวม 
 1 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงห๎องเรียน 
    - จัดซื้อเก๎าอี้ โต๏ะเรียน 70 ชุด 

  100,000 
 

100,000 
 

รวมทั้งสิ้น   100,000 100,000 
 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. ผ๎ูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนมีความสุขในการศึกษา
เรียนรู ๎

สอบถาม แบบสอบถาม 
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14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 14.1 โรงเรียนเป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ ท้ังจากภายในและภายนอก 
 14.2 เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  และพัฒนา
ตนเองจาก 
ส่ือ  เทคโนโลยีตํางๆ 
  
 
 

                         

    ลงช่ือ                   ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                 ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
  
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 

ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สนองมาตรฐานที่  2     

ตัวบํงชี้ที ่ 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 65 ให๎มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด๎านผ๎ูผลิต 
และผ๎ูใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช๎เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม                        มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบวํามีผลการด าเนินงาน ในด๎านการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศ       ยังไมํเป็นระบบ เมื่อผ๎ูบริหารหรือคณะครูต๎องการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ รวมไปถึงการรับ
การนิเทศ ข๎อมูลบางอยํางไมํสามารถหาได๎ จึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานสารสนเทศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎ดียิ่งขึ้น มีข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน พร๎อมใช๎งานส าหรับผ๎ูบริหาร
ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกคน  
 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 ของกลํุมเป้าหมาย   
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 สถานศึกษาพัฒนาและใหบ๎ริการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพ 
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10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  - เสนอขออนุมัติกิจกรรม 

 
ต.ค. 2562 

 
นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 รายงานข๎อมูลสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางเปรมรัศมี  อํางหิน 
กิจกรรม 2 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 
กิจกรรม 3 เสียงตามสาย ช.ษ. ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 
กิจกรรม 4 จดหมายขําว ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 
กิจกรรม 5 ป้ายประชาสัมพันธ์รั้ว ช.ษ. ตลอดปีงบประมาณ 2563 นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 
3.ประเมินผล (Check) 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
มี.ค., ก.ย. 2563 

 
นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ก.ย. 2563 

 
นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ   
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 รายงานข๎อมูลสารสนเทศ 
- - - - - - 
กิจกรรม 2 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
- - - - - - 

กิจกรรม 3 เสียงตามสาย ช.ษ. 
- - - - - - 

กิจกรรม 4 จดหมายขําว 
- - - - - - 

กิจกรรม 5 ป้ายประชาสัมพันธ์รั้ว ช.ษ. 
1 จา้งท าป้ายไวนิล - 15,000 - 15,000 

รวมทัง้ส้ิน - 15,000 - 15,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบบันทึกการสํงข๎อมูล 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

การสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ผ๎ูบริหารมีข๎อมูลสารสนเทศเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
      14.2 บุคคลภายนอกรับทราบขําวสารกิจกรรมตํางๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 14.3 เสริมสร๎างบรรยากาศท่ีดีภายในโรงเรียน ขําวสารตํางๆ และเกร็ดความรู๎  
 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ) 
              ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
  
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม   กิจกรรมการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  2 
  ชื่อกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่ 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
4. ผู๎รับผิดชอบ       นายสุชาติ  หูทิพย์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี 29 ให๎สถานศึกษา
รํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชน 
เพื่อให๎ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร และรู๎จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยากรตํางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการ รวมท้ังวิธีการสนับสนุนให๎มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหวํางชุมชนกับโรงเรียน  
  การเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับภาคีเครือขํายโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจ  
การจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสํูชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อบริหารจัด
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษา  เพื่อสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาข๎างต๎นได๎อยํางเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวของทุกภาคสํวน
รํวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด  
น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 8.2 เพื่อให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
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 9.2.2 ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน อยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ใน
ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - สรรหาและแตํงต้ังคณะกรรมการ 

ก.ย. 2562  นายสุชาติ  หูทิพย์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
  จัดกิกรรมประชุมคณะกรรมการตําง ๆ ดังนี้ 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นายสุชาติ  หูทิพย์ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2. คระกรรมการชมรมครู ผ๎ูปกครอง
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

3. คณะกรรมการมูลนิธินฤมล นภาลัย              
วิสุทธิชัยกิจ 

4. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
5. ประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน 
6. ประชุมศิษย์เกํา 
7. ประชุมโรงเรียนเครือขํายกลํุมชัย

เกษม 

  

3.ประเมินผล (Check) 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ตลอดปีงบประมาณ 2563 นายสุชาติ  หูทิพย์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  - รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 นายสุชาติ  หูทิพย์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1  การประชุมคณะกรรมการ 
1.1 คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนั - 3,000 - 3,000 

รวมทัง้ส้ิน - 3,000 - 3,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องร๎อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการบริหารงาน 
ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
  14.1 เพื่อให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 14.2 เพื่อให๎โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได๎บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา การมีสํวนรํวมของ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน และการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน และ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 14.3 เพื่อให๎ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

  ลงช่ือ                      ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอ โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  3  ตัวบํงชี้ที ่3.1 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีเป้าหมายให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning  ประยุกต์ใช๎ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู๎ 
 กลํุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผล
สูงสุด น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 8.2 เพื่อใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 8.3 เพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกนัอยํางมีความสุข 
 8.4 เพื่อตรวจสอบประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียนและน าผลมาพัฒนา
ผ๎ูเรียน 
 8.5 เพื่อมีชุมชนแหลํงเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ระหวํางครูอยํางน๎อย 3 กลํุม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ๎
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

ครู จ านวน 26 คน        
9.1.1 มีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learningไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย 
9.1.2 ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังภูมิปัญญาท๎องถิ่นไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 80  

ของกลํุมเป้าหมาย 
 9.1.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ และเรียนรู๎รํวมกนัอยํางมีความสุข ไมํน๎อย

กวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย 
 9.1.4 ครูตรวจสอบประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียนและน าผลมาพัฒนา
ผ๎ูเรียนไมํน๎อยกวํา 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 100ของกลํุมเป้าหมาย 

 
    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 ครูร๎อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบActive Learning 
9.2.2 ครูร๎อยละ 100 ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 9.2.3 ครูร๎อยละ 80  มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1) ประชุมวางแผน 
1.2) น าเสนอโครงการ 
1.3) ประสานงานผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

ปีงบประมาณ 2562 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 กิจกรรมสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
แบบ Active Learning สํูยุคไทยแลนด์ 4.0 

ปีงบประมาณ 2562 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

กิจกรรม 2 กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 

ปีงบประมาณ 2562 ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

กิจกรรม 3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ปีงบประมาณ 2562 ครูนรินทรา  เดชครอบ 
กิจกรรม 4 กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

ปีงบประมาณ 2562 ครูวิสุทธิ์  ใจยินดี 

กิจกรรม 5 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน (ลูกเสือ 
เนตรนารี อาสากาชาด นศท.) 

ปีงบประมาณ 2562   ครูนรินทรา  เดชครอบ 

กิจกรรม 6 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ  ปีงบประมาณ 2562 ครูวิลาวัลย์  ตังคณากุล 
3.ประเมินผล (Check) 
3.1) แบบประเมินโครงการ 
3.2) สถิติครูผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 

ปีงบประมาณ 2562 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
4.1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เทคนิคการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - - 3,000 3,000 
กิจกรรม 2 กิจกรรมสํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
1 การสร๎างสื่อด๎วย Google app , DLIT , ห๎องเรียนประชารัฐ - - - - 
2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 20,000 - 20,000 
กิจกรรม 3 กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี  1  - 29,700 - 29,700 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี  2  - 28,710 - 28,710 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี  3  - 29,700 - 29,700 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี  4  - 22,400 - 22,400 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี  5  - 15,200 - 15,200 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี  6  - 16,800 - 16,800 
กิจกรรม 4 กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  - - - - 
กิจกรรม 5 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด นศท.) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี  1 (100 x 84 ) - 9,000 - 9,000 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 (300 x 71 ) - 26,100 - 26,100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี  3 (300 x 61 ) - 27,000 - 27,000 
4 อาสากาชาด  ม.4-6 (100 x 73 ) - 7,300 - 7,300 
5 นศท.  ม.4-6 ( 300 x 43 )  - 12,900 - 12,900 
กิจกรรม 6 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ 
  - 50,000 - 50,000 

รวมทัง้ส้ิน - 294,810 3,000 297,810 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการ 
2. ร๎อยละของครูที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎แบบActive 
Learning 

ประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
Active Learning 

แบบประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบActive 
Learning 

3. ร๎อยละของครูที่มีส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บันทึกการใช๎ส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบบันทึกการใช๎ส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ร๎อยละของครูผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ
มีความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้น
ไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 14.2 ครูสามารถน าส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎จัดการช้ันเรียนเชิงบวกได๎ 
 14.3 ครูสามารถตรวจสอบ และประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนได๎ 
 
 

                         

  ลงช่ือ             ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
           ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
                   

ลงช่ือ               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
         หัวหน๎ากลํุมบริหารงานอ านวยการ 
 

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 
 



~ 195 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

  
 
 
 
 

แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning สํูยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  3  ตัวบํงชี้ที ่3.1 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีเป้าหมายให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning  ประยุกต์ใช๎ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู๎ 
 กลํุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning สํูไทยแลนด์ยุค4.0 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning สํูไทยแลนด์
ยุค 4.0 ข๎างต๎น ได๎อยํางยั่งยืน อีกท้ังเป็นการสํงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิผลสูงสุด 
น าไปสํูความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

ครู จ านวน 26 คน        
9.1.1 มีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย   

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ครูร๎อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning 

 9.2.2 ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการนิเทศการจัดการเรียนรู๎อยํางน๎อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 9.2.3 ครูร๎อยละ 80  มีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แบบActive Learning สํูไทยแลนด์
ยุค 4.0 ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
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10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1) ประชุมวางแผน 
   1.2) น าเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎
แบบ 
         Active Learning สํูไทยแลนด์ 4.0 
   1.3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค. 2562 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เทคนิค
การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - การผลิตส่ือประกอบการจัดการเรียนรู๎ 

ปีงบประมาณ 2563 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

กิจกรรม 2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ 
Active Learning 

ปีงบประมาณ 2563 ครูวิลาวัลย์  ตังคณากุล 

กิจกรรม 3 กิจกรรมประกวดการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning (ประกวดส่ือ 
ประกวดผลงานทางวิชาการของครู) 

ปีงบประมาณ 2563 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

กิจกรรม 4 กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning 

ปีงบประมาณ 2563 ครูวิลาวัลย์  ตังคณากุล 

กิจกรรม 5 จัดท า ID Plan ปีงบประมาณ 2563 ครูอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ 
กิจกรรม 6 จัดท าวิจัยในช้ันเรียน ปีงบประมาณ 2563 ครูวิลาวัลย์  ตังคณากุล 
3.ประเมินผล (Check) 
   3.1) แบบประเมินกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพ
ครู 
   3.2) สถิติผ๎ูเข๎ารํวมการประชุม อบรม 

ก.ย. 2563 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   4.1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ก.ย. 2563 ครูพรสรวง  สังขฤทธิ์ 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 
กิจกรรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เทคนิคการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - 3,000 - 3,000 
กิจกรรม 2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - - - - 
กิจกรรม 3 กิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - - - - 
กิจกรรม 4 กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning 
  - - - - 
กิจกรรม 5 จดัท า ID Plan 
  - - - - 
กิจกรรม 6 จดัท าวจิยัในชัน้เรยีน 
  - - - - 

รวมทัง้ส้ิน - 3,000 - 3,000 
 

13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ร๎อยละของครูที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning 

ประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
Active Learning 

แบบประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบActive 
Learning 

3. ร๎อยละของครูผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
ท่ีมีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ 
ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
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  ลงช่ือ             ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
           ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         

ลงช่ือ               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
         หัวหน๎ากลํุมบริหารงานอ านวยการ 

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่  2 ช่ือกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่  3  ช่ือกลยุทธ์ สํงเสริมครูให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3. สนองมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที ่6  
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
7. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได๎พยายามผลักดันให๎ประเทศไทยเข๎าสํูสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ 
เพื่อให๎เป็นไปตามสังคมโลกท่ีมีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยํางแพรํหลาย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในฐานะหนํวยงานหลักท่ีมีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทย เข๎าสํูยุค
แหํงสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องได๎ด า เนินโครงการตํางๆอยํางตํอเนื่อง กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได๎ก าหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎, การ
ผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย, การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 
ICT เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมท้ัง 32 ประเด็นเรํงดํวนของปัญหา แล๎วจึงน าปัญหาตํางๆ 
ท้ังหมดมาคล่ีออกเพื่อแก๎ไขให๎ตรงจุด หารายละเอียดของปัญหานั้นๆ ให๎ เจอ โดยน าหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ และมรรคเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหา 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคมให๎ไปสํูยุคแหํงการเรียนรู๎และเป็นไป
ตามเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได๎ด าเนินการโครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา  เพื่อให๎เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ท่ีหลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็น
แหลํงสํงเสริมในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต ผํานการน าเสนอใน
ชํองทางอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการลดชํองวํางในการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให๎กับครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา เข๎าถึงข๎อมูล ความรู๎ สารสนเทศได๎เพิ่มมากขึ้น 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  8.2  เพื่อพัฒนารูปแบบ  Google app , DLIT และห๎องเรียนประชารัฐ ของสถานศึกษาให๎สามารถใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎  
 8.3  เพื่อให๎ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและแผนการสอน 
   8.4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ  

9.1.1 มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย ได๎เรียนรู๎จากส่ือและ
เทคโนโลยีอยํางหลากหลายและมีระบบ ICT ท่ีสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได๎อยําง
เหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
   9.1.2. มีครูเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของกลํุมเป้าหมาย ใช๎และพัฒนา รูปแบบ  
Google app , DLIT และห๎องเรียนประชารัฐ ในการจัดการเรียนรู๎ 
   9.2 เชิงคุณภาพ  
 1. สถานศึกษามีระบบ ICT เพื่อพัฒนาสารสนเทศและการศึกษาได๎อยํางเหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
  2. ครูเลือกใช๎ส่ือและเทคโนโลยี Google app , DLIT และห๎องเรียนประชารัฐ ท่ีสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
10. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

 
ตุลาคม –พฤศจิกายน 2562 

 
ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

2.ขั้นด าเนินการ (Do)   
กิจกรรม 1 การสร๎างส่ือด๎วย Google app , 
DLIT , ห๎องเรียนประชารัฐ 
2.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช๎
รูปแบบ Google app , DLIT และห๎องเรียน
ประชารัฐ  ในการจัดการเรียนรู๎ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

คณะครูทุกคน 

กิจกรรม 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 จัดสรรอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบเครือขําย
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

3.ประเมินผล (Check) 
3.1  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช๎รูปแบบ 
Google app , DLIT และห๎องเรียนประชารัฐ ใน
การจัดการเรียนรู๎  
3.2  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบ ICT และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

 
กันยายน 2563 

 
 

กันยายน 2563 

 
ผอ.สุชาติ  หูทิพย์ 

ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 
 

ผอ.สุชาติ  หูทิพย์ 
ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
4.1  สรุป รายงาน และประเมินผลการพัฒนาครู
ด๎านการใช๎รูปแบบ Google app , DLIT และ
ห๎องเรียนประชารัฐ ในการจัดการเรียนรู๎ 

 
กันยายน 2562 

 
 

 
ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
3.2  สรุป รายงาน และประเมินผลการพัฒนา
ระบบ ICT เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา 

กันยายน 2563 ครูสุพรรณี  เณรตาก๎อง 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1 การสร๎างสื่อด๎วย Google app , DLIT , ห๎องเรียนประชารัฐ 
1 วสัดุ สือ่ ประกอบการพฒันาครใูนการสรา้งสือ่ - - - - 
กิจกรรม 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 วสัดุพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - 
2 ซอ่มแซมครภุณัฑ ์ - 20,000 - 20,000 

รวมทัง้ส้ิน - 20,000 - 20,000 
 
13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 ครูสามารถใช๎ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
      14.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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    ลงช่ือ                       ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
               (นางสุพรรณี  เณรตาก๎อง) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         

ลงช่ือ               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์) 
         หัวหน๎ากลํุมบริหารงานอ านวยการ 
 

ลงช่ือ                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา      
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
2. กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี   
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1,2,3                

ชื่อกลยุทธ ์ 1.พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                       
3.สํงเสริมครูให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4. สนองมาตรฐานที่ ม.ฐ 1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 (2) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
(3)ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
ม.ฐ 2 ตัวบํงช้ีท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู ๎
ม.ฐ 3 ตัวบํงช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
6. ลักษณะโครงการ  ใหมํ  ตํอเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
8. หลักการและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 25 กลําววํารัฐต๎องสํงเสริมการด าเนินงาน
และจัดต้ังแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได๎แกํ  ห๎องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ์  อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหลํงข๎อมูลและ
แหลํงเรียนรู๎อื่นอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะพัฒนาสถานท่ี
ให๎เป็นแหลํงเรียนได๎ภายในโรงเรียนเพื่อมุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และ
เกิดความใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
             กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียนการสอนให๎
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให๎แกํนักเรียน
เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15  ปี อยํางมีคุณภาพซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีก าหนดตาม
แผนการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น  มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิดการบูรณาการทาง
วิชาการ  และทักษะกระบวนการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนในสาขาตํางๆ เข๎าด๎วยกันโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขจากการได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎จริงได๎รับประสบการณ์จริงจากการได๎เรียนรู๎
ด๎วยตนเอง  เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู๎ท่ีหลากหลายซึ่งจะท าให๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียนเป็นคนในประชาคมอาเซียน    
               ดังนั้น งานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงก าหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานท่ีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อศึกษาแหลํงเรียนรู๎ วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  เศรษฐกิจ 
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ธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกลเกิดการใฝ่
รู๎อยํางตํอเนื่องและน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎จริง 
 
9.วัตถุประสงค์ 
 9.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับโอกาสและประสบการณ์ตรงในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

9.2 เพื่อให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ และส่ือตําง ๆ รอบตัว   
9.3 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย มีสํวนรํวมการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย                    

ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
9.4 เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกนั 

 

10.  เป้าหมาย 
    10.1 เชิงปริมาณ  
 10.1.1 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 100 ของ
กลํุมเป้าหมาย 
    10.2 เชิงคุณภาพ 

 10.2.1 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 85 ได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎และส่ือตํางๆ
รอบตัว 
  10.2.2  ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 85 ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย มีสํวนรํวม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  

10.2.3  ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
 

11. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียม (Plan) 
1 . ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
3. ส ารวจสถานท่ี 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 
กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 
กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 
กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 
กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 
      โดยด าเนินการกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ดังนี้  
1. ติดตํอสถานท่ีและพาหนะ 

 
 
 

 
ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
ครูที่ปรึกษาแตํละระดับช้ัน/     
นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
2. ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ 
3. แตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบ 
4. จัดท าหนังสือขออนุญาตผ๎ูปกครองนักเรียน 
5. เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ 
6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
ประเมินผล (Check) 
     - แบบบันทึกกิจกรรม/แบบสรุปกิจกรรม     
     - แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ    

กันยายน 2563 
 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 

ขั้นปรับปรุง (Action) 
     - รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2562 
นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 

 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
13. งบประมาณ  
 ใช๎งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ จ านวน 142,510 บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 
กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  

- 
 29,700 

- 
29,700 

2 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2  

- 
28,710 

- 
28,710 

3 
กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  

- 
29,700 

- 
29,700 

4 
กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  

- 
22,400 

- 
22,400 

5 

กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

- 

15,200 

- 

15,200 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

6 
กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6 
-คําด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6  

- 
16,800 

- 
16,800 

รวม   142,510 
 
14. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมในการได๎
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํง
เรียนรู๎และส่ือตํางๆรอบตัว 

การประเมินความรู๎ใน
สถานท่ีท่ีไปทัศนศึกษา 

สมุดบันทึกความรู๎การรํวมกิจกรรม
ของนักเรียน 

3.ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
ภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย มี
สํวนรํวมการอนุรักษ์ วฒันธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
ระหวํางการท ากิจกรรม/
สอบถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน/
แบบสอบถาม 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรมท่ีมีความ
พึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 15.1 นักเรียนได๎รับโอกาส และประสบการณ์ตรงในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตนเอง 

15.2 นักเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ และส่ือตําง ๆ รอบตัว   
15.3 นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย                    

ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
15.4 นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
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     ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนรินทรา  เดชครอบ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
2. กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน   
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1                
 ชื่อกลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
4. สนองมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 (1) มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 (3) ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

3 ตัวบํงช้ีท่ี 3.1 (4) มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายวิสุทธิ์   ใจยินดี 
6. ลักษณะโครงการ  ใหมํ  ตํอเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
8. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไปความมุํงหมายและ
หลักการ มาตราท่ี 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกันกับผ๎ูอื่นได๎อยําง
มีความสุข  
                นั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให๎มีประสิทธิภาพ จะต๎องค านึงถึงการพัฒนารํางกายให๎มี
ความพร๎อมเสียกํอน ท่ีจะพัฒนาอยํางอื่นให๎มีประสิทธิผล อีกท้ังสังคมปัจจุบันนี้มีส่ิงแวดล๎อมท่ีเป็นตัวกระต๎ุน
และยั่วยุหลายด๎าน ท่ีจะท าให๎นักเรียนมีปัญหา ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให๎นักเรียน
เกิดความสับสน ซึ่งอาจท าให๎นักเรียนกับผ๎ูปกครองเกิดการหํางเหินกันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการครองชีพ
สูงขึ้นท าให๎ผ๎ูปกครองไมํมีเวลาพบปะส่ังสอนอบรมลูกได๎อยํางเพียงพอ การอบรมบํมนิสัยและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมจึงตกเป็นหน๎าท่ีของโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งท่ีนักเรียนจักต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
อยํางใกล๎ชิดเพื่อท่ีจะท าให๎นักเรียนมีคุณภาพท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม และเพื่อให๎นักเรียนเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 
               ดังนั้นโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎ก าหนดกิจกรรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น 
เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายและเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการสํงเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตํางระหวํางบุคคล 
โดยยึดหลักการมีสํวนรับผิดชอบ รํวมคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไขปัญหาจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตอยูํในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วได๎อยํางมี
ความสุข เป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎สามารถด ารงอยูํอยํางมีคุณคําท้ังตํอ
ตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล 
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9.วัตถุประสงค์ 
 9.1 1. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม ป้องกันและแก๎ปัญหา ท้ังทางด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 9.1.2. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 9.1.3. เพื่อสํงเสริมให๎มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางครูและนักเรียน สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข 
10.  เป้าหมาย 
    10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและพัฒนาด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล๎อม
ทางสังคมอยํางท่ัวถึง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย 
 10.1.2 นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาป้องกัน แก๎ไขปัญหาท้ังด๎านการเรียนรู๎และ
ความสามารถพิเศษ  
 
    10.2 เชิงคุณภาพ 

 10.2.1 นักเรียนร๎อยละ 80 รักท่ีจะเรียนรู๎ และเรยีนรู๎รํวมกนัอยํางมีความสุข 
 10.2.2 นักเรียน ครู และชุมชน ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
  

11. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียม (Plan) 
1 . ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
2. วางแผนก าหนดแนวทางการจัดเก็บข๎อมูล/การ
ชํวยเหลือนักเรียน 
3. แตํงต้ังค าส่ังผ๎ูปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี/ 
นางสาวนรินทรา เดขครอบ/
ทีมน า/ทีมประสาน/ทีมท า 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. กิจกรรมอบรมสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจ
ให๎กับบุคลากร 
2. กิจกรรมจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุ-อุปกรณ์ ในการเก็บข๎อมูล
นักเรียน 
3. กิจกรรมสานสายใยครูศิษย์ ดังนี้ 
    1) รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    2) การคัดกรองนักเรียน 
    3) การสํงเสริมนักเรียน 
    4) การป้องกันนักเรียน 
    5) การแก๎ไขปัญหานักเรียน 
    6) การสํงตํอนักเรียน 

 
 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 2563 
 
  
 

 
 
 
 
 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี/                         
นางสาวนรินทรา เดชครอบ/

ครูท่ีปรึกษา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
 4. จัดประชุมผ๎ูปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษา 
(Classroom Meeting) 
5. การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
6. จัดกิจกรรมโฮมรูม 

  

ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยดูจากแบบ
บันทึกกิจกรรม/แบบสรุปกิจกรรม     
     - ประเมินผลกิจกรรมโดยใช๎แบบสอบถาม  
ส ารวจความพึงพอใจ    

กันยายน 2563 
 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

ขั้นปรับปรุง (Action) 
     - รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 
นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 

 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
13. งบประมาณ  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 
กิจกรรมอบรมสร๎างความตระหนักและ
ความเข๎าใจให๎กับบุคลากร 

 
- 

- 
 - - 

2 
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุ-อุปกรณ์ ใน
การเก็บข๎อมูลนักเรียน 

- - 
- - 

3 กิจกรรมสานสายใยครูศิษย์ - - - - 

4 
จัดประชุมผ๎ูปกครองนักเรียนพบครูที่
ปรึกษา (Classroom Meeting) 

- - 
- 

- 

5 การเยี่ยมบ๎านนักเรียน - - - - 
6 จัดกิจกรรมโฮมรูม -  -  

รวม   - 
 
14. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ทะเบียนนักเรียนในช้ันเรียน 
2.ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการ
สํงเสริม พัฒนา ป้องกัน แก๎ไข
ปัญหา 

ประเมินแบบคัดกรอง แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3. ร๎อยละของนักเรียนมี ประเมินคุณลักษณะอันพึง เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน



~ 211 ~ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
คุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ประสงค์ พึงประสงค์ 

4. ร๎อยละของนักเรียน ครู และ
ชุมชน ท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี
เลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 15.1 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม ป้องกันและแก๎ปัญหา ท้ังทางด๎านรํางกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 15.2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 15.3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางครูและนกัเรียน สามารถเรียนรู๎รํวมกัน
อยํางมีความสุข 
 
 

                         

    ลงช่ือ                   ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
                 ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
  
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
2. กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด นศท.)   
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1                
 ชื่อกลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนสํูมาตรฐานสากล 
4. สนองมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 (3) การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

3 ตัวบํงช้ีท่ี 3.1 (1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
6. ลักษณะโครงการ  ใหมํ  ตํอเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 
8. หลักการและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุํงหมายและหลักการ       มี
เจตนารมณ์ท่ีต๎องการเน๎นย้ าวําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
รํางกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตนให๎เป็นผ๎ูมี
คุณลักษณะคํานิยม 12 ประการ มีทักษะในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหา มี
ทักษะในการด ารงชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มี
ความสมดุลท้ังด๎านความรู๎ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนมุํง
พัฒนาให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได๎แกํ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี พร๎อมท้ังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยําง
พอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและพลโลก 
ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตํอในอนาคต ตลอดจนอนุรักษ์ยึดถือแนวปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมท๎องถิ่น และสืบตํออาชีพในท๎องถิ่นของตนเองเพื่อพัฒนาให๎ก๎าวหน๎า ก๎าวทันตลาดแรงงานใน
อาเซียน 
              ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 4กิจกรรม
ได๎แกํ 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 2. กิจกรรมอาสายุวกาชาด 3. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารขึ้น เพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎ให๎ตรงตามศักยภาพของผ๎ูเรียนแตํละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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9.วัตถุประสงค์ 
 9.1 เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎กับผ๎ูเรียนตรงตามความถนัดและความ
สนใจของผ๎ูเรียน 

9.2 เพื่อสํงเสริมและพัฒนาความสามารถของผ๎ูเรียนให๎เหมาะสมตามความแตกตํางระหวํางบุคคล 
9.3 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

10.  เป้าหมาย 
    10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1 มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี 
อาสายุวกาชาด, นศท.) ร๎อยละ 100 ของกลํุมเป้าหมาย 
 
    10.2 เชิงคุณภาพ 

 10.2.1 นักเรียนร๎อยละ 80 ผํานเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
  10.2.2 นักเรียนร๎อยละ 80 เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 

 10.2.3 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

 
11. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (Plan) 
1. ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความต๎องการ 
3. ก าหนดกิจกรรม 
4. แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 

นางสาวนรินทรา  เดชครอบ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมการเดินทางไกลระดับช้ัน ม.1 
2. กิจกรรมการเดินทางไกลและเข๎าคํายพักแรม 
ระดับช้ัน ม.2และ3 
3. กิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ 
4. กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ 
5. พิธีเข๎าประจ ากองของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุํน
ใหญํ 
6. กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ด๎านอนามัยวัยรุํนของ
นักเรียนอาสายุวกาชาด 
7. กิจกรรมภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 
 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

 
  
 

 
 
ฝ่ายวิชาการ/ผ๎ูก ากับลูกเสือ 
เนตรนารี,อาสายุวกาชาด,

นศท/                           
นางสาวนรินทรา เดชครอบ/

ครูทุกคน 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู๎รับผิดชอบ 

ประเมินผล (Check) 
     - ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยดูจากแบบ
บันทึกกิจกรรม/แบบสรุปกิจกรรม     
     - ประเมินผลกิจกรรมโดยใช๎แบบสอบถาม  
ส ารวจความพึงพอใจ    

กันยายน 2563 
 

นางสาวนรินทรา         เดช
ครอบ 

ขั้นปรับปรุง (Action) 
     - รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 
นางสาวนรินทรา         เดช

ครอบ 
 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
13. งบประมาณ  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 กิจกรรมการเดินทางไกลระดับช้ัน ม.1  
 
- 

9,000 - 9,000 

2 
กิจกรรมการเดินทางไกลและเข๎าคํายพัก
แรม ระดับช้ัน ม.2 และ 3 

- 53,100 - 53,100 

3 
กิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ 

- - - - 

4 กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ - - - - 

5 
พิธีเข๎าประจ ากองของลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุํนใหญํ 

- - - - 

6 
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ด๎านอนามัย
วัยรุํนของนักเรียนอาสายุวกาชาด 

- 7,300 
 

- 7,300 
 

7 กิจกรรมภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร 
- 12,900 

 
- 12,900 

 
รวม   82,300 

14. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
1.จ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม นับจ านวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเรียน/สมุดบันทึก

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
2.ร๎อยละของนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์
การประเมินกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน 

ตรวจสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน/
แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน 
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ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
3. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 

สอบถาม/สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสอบถาม/แบบสังเกต
พฤติกรรม 

4. ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรมท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 15.1 ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตรงตามความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน 

15.2 ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาความสามารถท่ีเหมาะสมตามความแตกตํางระหวํางบุคคล 
15.3 ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ลงช่ือ                ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวนรินทรา  เดชครอบ) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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แบบเสนอกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. กิจกรรม  ชัยเกษมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1  

ชื่อกลยุทธ์   ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ   ตัวบํงชี้ที่ 3.1  , 3.5 
4. ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล 
5. ลักษณะโครงการ      ใหมํ       ตํอเนื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน-ธันวาคม  2563 
7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นไปตามยุคสมัย 
ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของนกัเรียน  

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนจึงก าหนดโครงการเปิด
บ๎านวิชาการ 61 เพื่อเสริมสร๎าง พัฒนา หลํอหลอม ปลูกฝังให๎เยาวชนท่ีเข๎ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต๎องการ และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม และมีการบูรณาการระหวํางกลํุมสาระฯ และมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีสํวนรํวมลงมือปฏิบัติ  สามารถหา
ค าตอบและหาความรู๎ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  จึงจะท าให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตาม
จุดมุํงหมาย ท่ีต๎องการและสามารถพัฒนานักเรียนได๎ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดไว๎ 
กลํุมบริหารงานวิชาการได๎เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยมุํงสํงเสริมในทุกๆ ด๎าน และสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 
8. วัตถุประสงค์  
 8.1 เพื่อเผยแพรํผลงานของนักเรียนและครูสํูชุมชน 

 8.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ 
 8.3 เพื่อวัดความรู๎ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถทางทักษะของนักเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ 
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9. เป้าหมาย  
    9.1 เชิงปริมาณ         

9.1.1 ทุกกลํุมสาระฯ มีผลงานน าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
9.1.2 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 80 
9.1.3 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80  

    9.2 เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตํอการจัดนิทรรศการและการแขํงขันร๎อยละ  80 
 

10. วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   - ประสานงานทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
จัดเตรียมผลงาน  
    - ประชุมปรึกษาหารือ 

พฤศจิกายน 2562 
 

นางสาววิลาวัลย์ 
ตังคณากุล 

 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) พฤศจิกายน-ธันวาคม  2562 หัวหน๎ากลํุมสาระ 
กิจกรรม 1 สอบความสามารถ 5 วิชาสามัญ   
กิจกรรม 2 จัดนิทรรศการวิชาการ   
กิจกรรม 3 การแขํงทักษะวิชาการ 8 กลํุม
สาระฯ 

  

3.ประเมินผล (Check) 
   -จากแบบสอบถม 

ธันวาคม 2562 นายเฉลิมศักดิ์ 
ลาภสํงผล 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   -รายงานโครงการ 

ธันวาคม 2562 นางสาววิลาวัลย์ 
ตังคณากุล 

 
11. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ  50,000  บาท 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัด ุ รวม 

กิจกรรม 1 สอบความสามารถ 5 วิชาสามัญ 
 ทดสอบความรู ้5 วชิาสามญั - 1,000 - 1,000 

กิจกรรม 2 จัดนิทรรศการวิชาการ 
 แสดงผลงาน 8 กลุ่มสาระฯ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน - 30,000 11,500 41,500 

กิจกรรม 3 การแขํงทักษะวิชาการ 8 กลํุมสาระฯ 
 แข่งขนัทกัษะ 8 กลุ่มสาระฯ - 7,500 - 7,500 

รวมทัง้ส้ิน - 48,500 11,500 50,000 
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13. การประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 
ทุกกลํุมสาระฯ มีผลงานน าเสนอใน
งานนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน 

บันทึกข๎อความการกิจกรรมการ
จัดนิทรรศการ 

แบบบันทึกข๎อความการกิจกรรม
การจัดนิทรรศการ 

ร๎อยละของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการเข๎ารํวมโครงการฯ  

ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมท่ีมีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลที่คาดวําจะได๎รับ  
      14.1 นักเรียนและครูได๎มีโอกาสได๎แสดงความรู๎ความสามารถ 
      14.2 นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
 14.3 ชุมชนให๎การยอมรับโรงเรียนและให๎การสนับสนุน 
 

                         
    ลงช่ือ                                    ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         
          
 ลงช่ือ                                         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล) 
              หัวหน๎ากลํุมบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 
   หัวหน๎างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ลงช่ือ                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายวิสุทธิ์  ใจยินดี ) 
                         ครู 
ปฏิบัติหน๎าท่ีรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
 
          อนุมัติ             ไมํอนุมัติ 

ลงช่ือ                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

เรื่อง  ให๎ใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
--------------------------------------------- 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายหลักที่จะ
สํงเสริม สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมน าความรู๎ตามหลักศาสตร์พระราชา และมีคุณภาพ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
รัฐบาล 

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจึงได๎ให๎ความส าคัญตํอกระบวนการวางแผนและพยายามสนับสนุน 
ทุกฝ่ายในองค์กรมีการวางแผนการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบและชัดเจนอีกทั้งสอดคล๎องกับกล
ยุทธ์ คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓  ประกอบไปด๎วยโครงการ ๔ โครงการ เป็นโครงการที่ใช๎งบประมาณจากเงินอุดหนุนราย
หัว และงบประมาณจากเงินอื่นๆ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดท า และทุก
โครงการได๎ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร๎อยแล๎ว ทุกฝ่าย/งาน/กลํุม
สาระการเรียนรู๎ สามารถน าไปใช๎ เพื่อเป็นคํูมือด าเนินการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงประกาศให๎ใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 
 

                 ( )                       (                    ) 
                    นายมนต์ชัย  ผอูนรัตน์                                    นายสุชาติ  หูทิพย์ 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1. นายมนต์ชัย  ผอูนรัตน์    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกศล  แจวเจริญ    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
3. นายเอกชัย  ขนาบแก๎ว    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
4. นายอนุวัฒน์  ผอูนรัตน์    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมนึก  รุํงก าจัด    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
6. นายสุวรรณ  แพพงษ์    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
7. นายปัญญา  แสงจันทร์    ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
8. นางวัลภา  ยิ่งยวด    ผ๎ูแทนศิษย์เกํา 
9. นายพิราศักดิ์  ศรีสุข    ผ๎ูแทนผู๎ปกครอง 
10. พระอาจารย์ไมตรี  ฐิตปญฺโญ   ผ๎ูแทนองค์กรศาสนา 
11. นายกมล  สังขฤทธิ์    ผ๎ูแทนองค์กรศาสนา 
12. นางสมควร  ชูพันธ์    ผ๎ูแทนองค์กรชุมชน 
13. นางมํวย  ช๎างทอง    ผ๎ูแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
14. นายวิสุทธิ์  ใจยินดี    ผ๎ูแทนครู 
15. นายสุชาติ  หูทิพย์    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา / 

เลขานุการโดยต าแหนํง 
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ค าสั่งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
ท่ี  ๙๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แตํงต้ังคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
....................................................................................................... 

 
   ด๎วยโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ก าหนดให๎มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส าหรับ

ใช๎เป็นคํูมือและแนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎การด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์   
จึงพิจารณาการแตํงต้ังคณะกรรมการ  และเจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าท่ีให๎ค าแนะน า ปรึกษา เสนอแนวทาง สนับสนุนการด าเนินงาน 
และอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
ประกอบด๎วย 

๑.๑  นายสุชาติ  หูทิพย์ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางวิมลพรรณ  รักทอง   ครู       รองประธานกรรรมการ 
๑.๓  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี   ครู   กรรมการ 
๑.๔  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล  ครู   กรรมการ 
๑.๕  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๑.๖  นางสุพรรณี   เณรตาก๎อง    ครู   กรรมการ 
๑.๗  นางณัฐนรี  แขวงโสภา       ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการยกรํางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีหน๎าท่ีวิเคราะห์ข๎อมูล 
ประเด็นความต๎องการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจให๎สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต๎องการของ
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และตามแนวทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร๎อมท้ังยก
รํางแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒.๑  นายสุชาติ  หูทิพย์ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายอนุวัฒน์  ผอูนรัตน ์    กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๒.๓  นายพัฒนธิชัย  ขนาบแก๎ว กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๒.๔ นายวิสุทธิ์  ใจยินดี   ครู   กรรมการ 
๒.๕  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล  ครู   กรรมการ 
๒.๖  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๒.๗  นางสุพรรณี   เณรตาก๎อง    ครู   กรรมการ 
๒.๘  นางเปรมรัศมี  อํางหิน   ครู   กรรมการ 
๒.๙  นางสาวนรินทรา  เดชครอบ  ครู   กรรมการ 
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๒.๑๐  นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ ์  ครู   กรรมการ 
๒.๑๑  นายพนม  เกิดฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
๒.๑๒  นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ   ครู   กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาววิมล  รอดสุกา   ครู   กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์  ครู   กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวปฐมาวดี  อินแพง  ครู   กรรมการ 
๒.๑๖  นายเฉลิมศักด์ิ  ลาภสํงผล  ครู   กรรมการ 
๒.๑๗  นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ์  ครู   กรรมการ 
๒.๑๘  วําท่ี ร.ต.ชญานนท์  สายนาค  ครู   กรรมการ 
๒.๑๙  นายศิระ  บุญญานุรักษ ์  ครู   กรรมการ 
๒.๒๐  นางสาวอัยลัดดา  ตองอํอน  ครู   กรรมการ 
๒.๒๑  นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ  ครู   กรรมการ 
๒.๒๒  นางสาวเมวิกา  จารีมุข   ครู   กรรมการ 
๒.๒๓ วําท่ี ร.ต.หญิงวารุณี  โอบอ๎อม  ครู   กรรมการ 
๒.๒๔  นางณัฐนรี  แขวงโสภา   ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการวิพากษ์แผน มีหน๎าท่ี วิเคราะห์ ให๎ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะรําง  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประกอบด๎วย 

๓.๑  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี   ครู   ประธานกรรรมการ 
๓.๒  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล   ครู   กรรมการ 
๓.๓.  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๓.๔  นางสุพรรณี   เณรตาก๎อง    ครู   กรรมการ 
๓.๕  นางณัฐนรี  แขวงโสภา   ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓  มีหน๎าท่ี  พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ท่ีแตํละกลํุมจะด าเนินอยํางเป็นธรรม 
โปรํงใส สอดคล๎องกับปัญหา/ความต๎องการของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา และเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัดและกล
ยุทธ์ของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประกอบด๎วย 

๔.๑  นายสุชาติ  หูทิพย์ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี   ครู        รองประธานกรรรมการ 
๔.๓  นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล  ครู   กรรมการ 
๔.๔  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๔.๕  นางสุพรรณี   เณรตาก๎อง    ครู   กรรมการ 
๔.๖  นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์   ครู   กรรมการ 
๔.๗  นางณัฐนรี  แขวงโสภา       ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

 

๕.  คณะท างานจัดท าข๎อมูลและสารสนเทศ  มีหน๎าท่ี  เก็บรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูล
ของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎องสมบูรณ์น ามาพิจารณาใช๎ประกอบการวางแผน 
ประกอบด๎วย 

      ๕.๑  นางณัฐนรี  แขวงโสภา   ครู   ประธานกรรมการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

      ๕.๒  นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ  ครู   กรรมการ 
      ๕.๓  นางเปรมรัศมี  อํางหิน   ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
 

  ๖. คณะกรรมการด าเนินการประชุมสัมมนาและจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒   มีหน๎าท่ี   
  ๑) ประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว พิธีกร เบิกคําใช๎จํายในการประชุมและประสานงานการ
ประชุมให๎เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  ๒) เก็บรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูลของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ให๎ได๎ข๎อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต๎องสมบูรณ์น ามาพิจารณาใช๎ประกอบการวางแผน  รวบรวมเอกสารต๎นฉบับ ตรวจสอบ 
จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อัดส าเนา และเข๎ารูปเลํมเอกสารดังกลําวให๎
เรียบร๎อย สวยงามและถูกต๎อง  ประกอบด๎วย 

      ๖.๑  นางณัฐนรี  แขวงโสภา   ครู   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  นางสุพรรณี   เณรตาก๎อง    ครู   กรรมการ 
      ๖.๓  นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์  ครู     กรรมการ 
      ๖.๔  นางสาวนันทิดา  ครุฑใหญํ  ครูผ๎ูชํวย   กรรมการ/เลขานุการ 
 

ท้ังนี้ให๎บุคลากรท่ีได๎รับการแตํงต้ัง  ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายให๎แล๎วเสร็จด๎วยความเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ โดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และสอดคล๎องกับสภาพปัญหา/ความต๎องการของโรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา  

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                          
   
       (นายสุชาติ  หูทิพย์) 
    ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
. 


