
 



 

ค ำน ำ 

 

 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้
มีความสามารถ และคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผล จ าเป็นต้องน าระบบ
การบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ มีการวางแผนการ
ท างานและก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือให้เป็นครูมือส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการภารกิจของโรงเรียน ซึ่งปฏิบัติตามแนวกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

 โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ  

 เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเป็นเอกสารส าคัญฉบับหนึ่งที่จะน าไปเป็นคู่มือส าหรับการ
บริหารงานของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  

 การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ปะจ าปีการศึกษา 2563 ได้ป่านการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียน โดยแต่ละฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เสนอโครงการและน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือขอ
ความเห็นชอง ซึ่งแต่ละโครงการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณา ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 จึงเห็นชอบอนุมัติ
ให้ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ 
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                                                                         (นายสมพงษ์  มะใบ) 
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บทที่ 1 

บทน ำ  

 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำและข้อมูลพื้นฐำน 
ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เลขท่ี 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท เทศบาลต าบลนาจอมเทียน          อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 038- 237299 โทรสาร 038 – 237875  โรงเรียนตั้งขึ้นตามความต้องการและ
แรงผลักดันของชาวบ้านอ าเภอโดยกลุ่มผู้ริเริ่มประกอบด้วย นายประสิทธิ์  สายนภา,         นายแสวง  เริ่มศิริ
, นายเยื้อน  ไพรอนันต์, นายหยิบ  นาคศิริ, นายเกษม  รับสุข,นายธง  สายนภา,      นายเฉลิม  ขวัญฉาย, 
นายสุคนธ์  มากมี และนายถิรศักดิ์  เพชรดี ทั้งนี้โดยได้รับค าปรึกษาจากนาวาเอกผล  คชา ซึ่งได้ช่วยติดต่อ
ประสานงานกับจังหวัด และกรมสามัญศึกษา ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ติดเขตวิทยาลัยเกษตรกรรม
ชลบุร ี ต าบลนาจอมเทียน  เนื้อท่ี 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  เป็นล าห้วยหนองน้ า  และป่า
ไผ่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน และนอกจากนี้ นายละมัย  ลบแย้มผู้มีจิตศรัทธาในการศึกษายังได้บริจาคท่ีดิน
ส่วนตัวซึ่งเป็นเขตติดต่อที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเพ่ิมเติมให้อีก 10 ไร่ รวมเป็นที่ดิน  26 ไร่ 1 งาน 14 
ตารางวา และต่อมา นายละมัยและ นางเชือน  ลบแย้มเห็นว่าสนามกีฬา ยังไม่ได้มาตรฐานจึงบริจาคเพ่ิมเติม
อีก 1 งาน 69 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด 28 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา 
          กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 50 คน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 โดยขอใช้หอนอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี 
เป็นห้องเรียนชั่วคราวทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก  อาจารย์นพคุณ ศิริวรรณ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในขณะนั้นอย่างไรก็ตามในการเปิดท าการครั้งแรกนี้ กรมสามัญศึกษาได้ด าเนินการในฐานะโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนชลราษฏรอ ารุงไปพลางก่อน  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 22  มกราคม 2518  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอสัตหีบ  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม” โดยใช้อักษรย่อว่า “ส.ว.”ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 
22  มกราคมนี้ เป็นวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้      นางวรดา  จินตกา
นนท์ มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก 
          ในช่วงเวลานี้กลุ่มส่งเสริมโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอ าเภอ  ได้ขอบริจาควัสดุก่อสร้างจาก
หน่วยงานทหารสหรัฐอเมริกา  ที่สนามบินอู่ตะเภา และได้ร่วมกันจัดหาเงิน มาด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
กึ่งถาวรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 ห้องเรียน 1 หลัง จนแล้วเสรจ็และตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารสัมพันธภาพไทย 
-  อเมริกัน”พร้อมได้จัดหาครุภัณฑ์ประจ าอาคาร จากนั้นจึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรม 
ชลบุรี มาอยู่ ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่
ระดับ 3-4 ขึ้นด้วย 
          พ.ศ.2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และการศึกษาผู้ใหญ่
ระดับ 5 และในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 12 ให้เป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร  
          วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2525กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูลมาด ารง



ต าแหน่งแทน  นางวรดา  จินตกานนท์ซึ่งในระยะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่
อย่างจริงจัง  จนได้รับคะแนนการประเมินโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรในระดับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 สูงสุด
ของเขตการศึกษา 12 และในปีต่อมาโรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับเป็นโรงเรียนระดับ 7 เป็นต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ 
 วันที่  8  มิถุนายน  2527  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุนทร  ธาราดลมาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารแทน  นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูลในช่วงระยะเวลานี้โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบบริหารทุกด้านเป็นผลให้
โรงเรียนมีเกียรติประวัติในด้านต่าง ๆ หลายด้าน พอสรุปได้ดังนี้  
 พ.ศ.2528   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขต
การศึกษา 12 ได้  
 พ.ศ.2530   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขต
การศึกษา 12 ได้เป็นครั้งที่ 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างวินัยดีเด่น  ของจังหวัด
ชลบุร ี 
 - โรงเรียนได้รับเกียรติประวัติสูงสุดจากกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ของเขตการศึกษา 12  
 - โรงเรียนได้รับรางวัลพัฒนาห้องสมุดดีเด่น ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา  
 วันที่ 3 พฤศจิกายน  2536กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพงศา  งามละเมียด มาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารแทน นายสุนทร ธาราดล ซึ่งก็ได้สืบสานพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดนโยบาย
และแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจน  
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิเชียร  อ่ิมเอิบ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนร่มรื่น  สวยงามยิ่งข้ึน  
          พ.ศ.2537    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียน
ดีเด่นอันดับ 2  ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศัลย์  โกมุทพงศ์ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารได้น าระบบการจัดการ 5  ส  คือ  สะสาง   สะดวก   สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  มาใช้ใน
โรงเรียน  หมวด  ฝ่ายต่างๆ ได้จัดศูนย์การเรียนเป็นระบบ  5  ส  มีการทาสีอาคารใหม่  พร้อมทั้งน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าโรงเรียนไปสู่ระดับมาตรฐาน  
 วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสมดุลย์  ท าเนาว์ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารและเกษียณอายุราชการ  ในเดือนกันยายน  2542  
 วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2543  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิษณุ  ผสมทรัพย์มาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของสหวิทยาเขตอุดมศักดิ์  น าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน  และเป็นโรงเรียนที่ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นปี
การศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากชุมชนอ าเภอสัตหีบให้เข้าโครงการ  หนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนใน
ฝัน  ในปี 2546  จัดได้ว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา และได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนที่
โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี ในเดือนพฤศจิกายน 2546  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้  นายจ าโนทย์  ปล้องอุดมมาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน  ได้น าการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่กับวุฒิภาวะทางปัญญา (IQ) และสอดแทรก  คุณธรรม  จริยธรรม  การมีระเบียบ
วินัย  ให้เกิดเป็นรูปธรรมในตัวนักเรียนทุกคน  พร้อมทั้งปรับปรุงบรรยากาศภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น



ตรำประจ ำโรงเรียน 

ยิ่งขึ้น  พัฒนาระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูและ
นักเรียนให้ทันโลกแห่งการเรียนรู้ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และได้ผลักดันจน
โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนในฝัน 

 ในปี พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายวิษณุ  ผสมทรัพย์มา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอีกวาระหนึ่ง ได้พัฒนาโรงเรียนจนผ่านพ้นการประเมินภายนอก ได้ระดับดี และ
ได้เป็นก าลังใจให้ครูท าผลงานได้วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหลายท่าน 
          ในปี พ.ศ .2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายส าเริง  หมอนวัน มา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจัดให้มีห้องเรียน
พิเศษ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้
เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  
 ในปี พ.ศ 2556  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ มา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนโดยท่านมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น 
 ในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้ง นายคงเดช  โชติจ าลอง มา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  

ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้ง นางณัฐชา  จันทร์ดา มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จนถึงปัจจุบันนี้ 
 ด้วยมาตรฐานการบริหารงานด้านต่างๆ และเกียรติประวัติทั้งหลายดังกล่าว  ท าให้โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคมเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนจึงฝากบุตรหลานมาเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ 

 

 

เรือใบ 

เรือใบ  คือนาวาที่ล่องลอยไปในน่านน้ าเพื่อน าพาบุคคลจากที่ หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เมื่อเรือใบกางใบเต็มที่ ก็จะ
ช่วยให้นาวาล านั้นแล่นฉิวไปได้เร็วขึ้น มั่นคงและปลอดภัย มุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ส าเร็จ เรือใบจึง
เปรียบเสมือนนาวาชีวิตที่ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกท่าน ต้องมุมานะพยายามที่จะน านาวาชีวิตล านี้ฝ่าคลื่น
ลมมรสุมทั้งหลาย  เพ่ือส่งลูก ส.ว. ทั้งหมดขึ้นสู่ฝั่งให้ได้ด้วยความปลอดภัย และส าเร็จตามจุดมุ่งหมายทุก
ประการ  



  

อักษรย่อ 

 

ส.ว. 

 

สีประจ ำโรงเรียน  (School  Colors)  

ฟ้ำ – ขำว 

ฟ้ำ      หมายถึง  ปัญญาแห่งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ขำว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของจิตใจ  
ฟ้ำ – ขำว    หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา แห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์เพ่ือ 
                     สังคมและประเทศชาติ 

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  

ต้นอินทนิล 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (School  Identity) 

นักคิด นักท า นักพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

  

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  (School  Entity) 

เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

พุทธสุภำษิต   (School  Motto) 

ปญญา  นราน   รตน  ปัญญา คือ ดวงแก้วของมนุษย์ 

 



ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

 

ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น 

 

เพลงมำร์ชโรงเรียน 

 
โอ้สัตหีบวิทยาคมสมสง่า  หนึ่งสถานการศึกษามีศักดิ์ศรี 

ร่วมกันสร้างด้วยพลังสามัคคี  โดยน้องพ่ีลูกหลานบ้านอ าเภอ 
เลือดฟ้าขาวข้นเข้มเต็มทุกหยาด  ใจสะอาดมุ่งม่ันหมั่นเสมอ 
เรือใบนั้นสัญลักษณ์ประจักษ์เจอ  เหมือนฉันเธอร่วมเรือล าเดียวกัน 

สุขใต้ร่มอินทนิลถวิลหวัง  ค าสอนสั่งของคุณครูผู้สร้างสรรค์ 
จารึกไว้ในดวงมาลย์นานนิรันดิ์  ไม่ลืมวันร่วมสุขทุกเข้าเย็น 

ลูกสว.ขอหวังตั้งใจว่า  ประพฤติดีมีวิชากีฬาเด่น 
อยู่ที่ไหนไม่พรั่นหวั่นล าเค็ญ  เพราะเราเป็นลูก สว.ขอท าดี 
1.2 แผนผังโรงเรียน 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรโรงเรียน 
 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ปีบริหาร 2563 – 2566 

ที ่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 
1.   นายสมพงษ์  มะใบ 089-0911070 
2.  นางสาวบุญชู  ทรัพย์กุญชร 082-0895130 
3.  นางนัยนา  ฉัตรเชิดชัย 094-6979546 
4.  นางสาวกานดา  ทรัพย์นา 081-3779407 ,094-8765982 
5.  นายส าราญ  หนุนดี 081-9402697 
6.  นางสาวสาคร  เหลืองอ่อน 086-8313390 
7.  พระครูปิยกิจวิบูลย์ 081-8616753 
8.  พระครูเมตตาธิการี 081-7819656 ,094-4544791 
9.  นายสมบุญ  อินจ าปา 081-4378207 
10.  นายวิสูตร  ฉัตรเชิดชัย 081-3773524 
11.  นายรภัสสิทธิ์  รภสัปาณเศรษฐ์ 081-8232995 
12.  นายภัทรศักดิ์  เนนะชาญ 081-5890098 
13.  ดาบต ารวจสมพร  ขันทอง 088-3647881 ,094-4509421 
14.  นายณพลกิตตน์  โสดร 095-9424593 
15.  ดร.ณัฐชา   จันทร์ดา 080-5354916 

 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมตั้งแต่ พ.ศ.2518  จนถึงปัจจุบัน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรโรงเรียน 

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

1 นางวรดา   จินตกานนท์ 2518 2525 
2 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล 2525 2527 
3 นายสุนทร ธาราดล 2527 2532 
4 นายพงศา งามละเมียด 2532 2536 
5 นายวิเชียร อ่ิมเอิบ 2536 2540 
6 นายวิศัลย์ โกมุทธพงศ์ 2540 2542 
7 นายสมดุล ท าเนาว์ 2542 ก.ย. 2542 
8 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ 2542 2546 
9 นายจ าโนทย์ ปล้องอุดม 2546 2551 
10 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ 2551 2554 
11 นายส าเริง หมอนวัน 2554 2556 
11 นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ 2556 2559 
12 นายคงเดช โชติจ าลอง 2559 2562 
13 ดร.ณัฐชา  

  
จันทร์ดา 2562 ปัจจุบันนี้ 



คณะผู้บริหำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 1.  นางณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           2. นางจินตนา  จูมสีสิงห์          ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
                                                               กิจการนักเรียน 

3.    นางจันทิมา  อุทัยกลม ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
                                                     การเงิน และสินทรัพย์ 
4.   นางสุพักตร์            ค าภา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

           5.   นายธรรมนิตย์          บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 

ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ ระดับต ำแหน่ง จ ำนวน 
ชำย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ คศ.3 - 1 1 
รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
- - - - - 

คร ู เชี่ยวชาญ คศ.4 - 1 1 
ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 12 13 

ช านาญการ คศ.2 3 22 25 
- คศ.1 9 25 34 

ครูผู้ช่วย - 1 1 2 
พนักงานราชการ - - 1 - 1 
ครูวิกฤต - - - 1 1 
ครูธุรการ - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ - - - 4 4 
นักการ - - 3 5 8 
ยาม - - 2 - 2 
พนักงานขับรถ - - 2 - 2 
ครูชาวต่างชาติ - - 1 1 2 

รวม 23 74 97 
 
 
 
 
 
 



1.4 ข้อมูลข้ำรำชกำรครู บุคลำกร และนักเรียน 
 ตาราง 1 จ านวนข้าราชการครูปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามต าแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ 

ประเภท/ต ำแหน่ง เพศ วิทฐำนะ 
 ชำย หญิง คศ.4 คศ.3 คศ.2 ครู ครู

ผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ผู้อ านวยการ - 1 - 1 - - - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 

รวม - 1 - 1 - - - 
ครูผู้สอน 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 1 9 - 3 1 5 1 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2 7 - 3 4 1 1 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
3 12 - 1 6 8 - 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ - 10 1 3 3 3 - 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
4 1 - 1 2 2 - 

กลุ่มสาระฯศิลปะ - 6 - 2 2 2 - 
กลุ่มสาระฯการงาน

อาชีพ 
2 3 - - - 5 - 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

2 11 - - 7 6 - 

แนะแนว - 2 - - - 2 - 
รวม 14 61 1 13 25 34 14 

 
ตารางที่ 2 จ านวนข้าราชการครูปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
              และกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานที่ปฏิบัติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานที่
ปฏิบัติ 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
บริหาร - - 1 1 
ภาษาไทย 6 4 - 10 
คณิตศาสตร์ 5 4 - 9 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 6 - 15 
สังคมศึกษาฯ 9 1 - 10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 - 5 
ศิลปะ 3 3 - 6 
การงานอาชีพ 5 - - 5 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานที่
ปฏิบัติ 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาษาต่างประเทศ 9 4 - 13 
แนะแนว 2 - - 2 
รวม 50 25 1 76 

 
ตารางที่ 3 จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่งคราว จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ลูกจ้างประจ า (ส านักงาน) - 4 4 - 4 - - 
ลูกจ้างประจ า  
(นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถ) 

7 5 12 12 - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถ 
พนักงานท าความสะอาด) 

- - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 1 1 2 - 2 - - 
รวม 8 10 18 12 6 - - 

ตารางที่ 4 จ านวนนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
ระดับชัน้ จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 

ม.1 8 360 
ม.2 7 335 
ม.3 7 281 

รวม ม.ต้น 22 976 
ม.4 6 270 
ม.5 6 195 
ม.6 6 202 

รวม ม.ปลาย 18 667 
รวมทั้งสิ้น 40 1,643 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน   โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน 
และสินทรัพย์ 

1. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

2. งานอาคารสถานท่ี 
3. งานชุมชนสัมพันธ์ 
4. งานอนามัยโรงเรียน 
5. งานธนาคาร

โรงเรียน 
6. งานร้านค้าภายใน

โรงเรียน 
7. งานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

8. งานประชาสัมพันธ์ 
9.  งานจัดเลี้ยง 
10. งานพัฒนา

สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

11. งานท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในงานอื่น ๆ 

12. งานติดตามและ
ประเมินผลกลุ่ม 

 

1. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

2. งานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

3. งาทะเบียนและ
สารสนเทศนักเรียน 

4. งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

5. งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

6. งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

7. งานนิเทศภายในและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8. งาวิจัยสื่อและ
นวัตกรรม 

9. งานห้องสมุด 
10. งานรับนักเรียน 
11. งานแนะแนว

การศึกษา 
12. งานส่งเสริมความ

ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถาบันอื่น 

13. งานติดตามและ
ประเมินผลกลุ่ม 
 

1. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

2.  งานระดับชั้น 
3.  งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
4.  งานส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมวันส าคัญ 

5. งานสวัสดิภาพเวร
ยามและรักษาความ
ปลอดภัย 

6. งานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
อบายมุข 

7.  งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

8.  งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

9.  งานกิจกรรม
ภายนอกของนักเรียน 

10. งานติดตามและ
ประเมินผลกลุ่ม 

 

1. งานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
การเงินและสินทรัพย์ 

3. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและสมาคม
ศิษย์เก่า 

4. งานแผนงาน 
5. งานการเงิน 
6. งานระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

7. งานบัญชี 
8. งานจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

และงานพัสดุครุภัณฑ์ 
9. งานบุคคล 
10. งานสารบรรณ 
11. งานสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาล ค่า
การศึกษาบุตรและค่า
เช่าบ้าน 

12. งานยานพาหนะ 
13. งานประกันอุบัติเหตุ 
14. งานติดตามและ

ประเมินผลกลุ่ม 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตหบีวิทยำคม 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

นักเรียน 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน 

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว 
ทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ 
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี
งาน ท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปาน กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้
ก าหนดสาระส าคัญ ส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบ โจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง  กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือ 

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

ลดลง  
 

ยุทธศำสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 



ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ  
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ต้อง 
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้  

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ 
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงาน ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละ ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม  

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด 
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ ตลาดงาน
และประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด  

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณะชนจะ
เป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และ 
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน 
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 
 
 
 



นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ 
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียม 
คนสู่ศตวรรษที่ 21  
หลักกำร  

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต  

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ  

❖ ระดับก่อนอนุบำล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ และ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ  
❖ ระดับอนุบำล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่

ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ รู้จักและ
ประเมินตนเอง 

❖ ระดับประถมศึกษำ 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
2) เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4) เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์ มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการรียนการสอนในเชิงแสดง ความคิดเห็นให้มากขึ้น  

5) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
7) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
8) จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
❖ ระดับมัธยมศึกษำ  

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  



2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ การมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือ เป็นมัคคุเทศก์  
❖ ระดับอำชีวศึกษำ 

 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้  

1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
3) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ  
4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

❖ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
1) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
2) จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้เข้าสู่สังคมสูงวัย  

กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ  
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้ สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ การบริหาร

จัดการ  
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง ข้อกฎหมาย 

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ

จ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค  
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยจัด

การศึกษา  
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุง สาระส าคัญให้เอ้ือต่อ

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่

เกิดข้ึน เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้ พิจารณาสื่อสารอธิบายท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน  

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน  

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ ราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์ 

“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน” 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
เป้ำหมำย 

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ อื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี สมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี ประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
 



นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                      และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีประ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนทีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีจิตสาธารระ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดีของชาติ และเป็น
พลโลกที่ดี 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ทุกะดับ
ความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ 
3. การจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
3. ร้อยละของผู้เยนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมี
คุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ
กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  
6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทนรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ ฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ 
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความ
เป็นเลิศ มี ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี21 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัด และความสนใจ 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะ 
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขัน ระดับนานาชาติ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่ จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้าน วิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ ทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การ ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรู้ เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพได้รับ โอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับ นานาชาติ 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. หลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีการ พัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนา ของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร และ
มีทักษะความสามารถที่ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้ 
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวาง พื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่ 
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติ ได้  
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และ ทักษะน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตาม ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงาน ท า มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพใน การจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุข ภาวะที่
ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี 
ความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ  

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา  
2. การพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพของ ผู้เรียน  
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและ 
คุณภาพของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย  
    2.2 การพัฒนาศักยภาพ 
และ คุณภาพผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา  
    2.3 การพัฒนาศักยภาพ 
และ คุณภาพผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
    2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
มีความ ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้สนับสนุน
การเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา  
4. การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
ส าคัญตาม หลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถ พ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี 
ก าหนด 3. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีคะแนนผลการ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ใน แต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่าน มา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษา
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการ
เรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตาม ความถนัด 
และความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความ ต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและ วางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมและ น าไป
ปฏิบัติได้  



6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการ การ
เรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถใน
การ จัดการเรียนการสอน และ
เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐาน
ในการ ด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่น 
ทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพใน
การจัดการ สุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้าน ร่างกายและจิตใจ  
7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และ กำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable 
Development)  
2. สถานศึกษากับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน ตามบริบทของพ้ืนที่ 
4 งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการ ศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ 
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพ ทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย และงบ ลงทุนแก่
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงาน
จัด การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครอง ระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
2. การยกระดับสถานศึกษาใน
สังกัดทุก ระดับและทุกประเภท 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่  
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนทุก กลุ่ม และ
สถานศึกษาทุกประเภท อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ  
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
เป็นเครื่องมือใน การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้า
เรียนใน สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐาน เสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรร
งบประมาณ อุดหนุนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดย ค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพ้ืนที่ ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของ
สถานศึกษา และความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทลั (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรยีน ไดม้ีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 7. 
พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนนุ
และ ประเมินผลเพื่อสร้าง
หลักประกันสิทธิ การได้รบั
การศึกษาท่ีมีคณุภาพของ 
ประชาชน 

 5. สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาใหม้ี 
มาตรฐานอยา่งเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็น 
เครื่องมือในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวท่ี มีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล 
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม ด้านความรู้ การ
สร้างจิตส านึกด้านการ ผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมา จัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน 
ความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในทุก โรงเรียน 
ตามแนวทาง Thailand 4.0  
3. สถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ ผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอน ในโรงเรียนคาร์บอน
ต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

1. จัดท า Road Map และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดแนว
ทางการด าเนินทาง การให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส านึกด้าน
การ ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 2. จัดท าคู่มือ
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน 
รูปแบบ QR CODE และสื่อ
ระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวด
โรงเรียน คาร์บอนต่ าและชุมชน
คาร์บอนต่ าและ พัฒนาวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของ 
ผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคม
คาร์บอนต่ า  
 

1. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจัด กิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง 
จิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่
บ้าน และชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี 
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
2. สถานศึกษามีการน าขยะมา
ใช้ ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงาน เพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีการส่งเสริม การคัด
แยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณ คาร์บอนที่โรงเรียน
และชุมชน  
3. สถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการ จัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการน า ขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน 
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  



5. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมี
การ ปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบ ส านักงานสี
เขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้
มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือ
หรือ สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและ ชุมชน  
6. สถานศึกษาในส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จาก 225 เขต มี 
นโยบายส่งเสริมความรู้และ
สร้างจิตส านึก และจัดการ
เรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ี 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะ
มาใช้ ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบในการ น า 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิต และ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 6,000 โรงเรียน 

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนและ จัดท าหน่วย
การเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย 
จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเก็บข้อมูล การลดก๊าซที่มี
ผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ เรือน
กระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ใน รูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการ 
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
การด าเนิน ชีวิตประจ าวัน 
Carbon emission /Carbon 
Footprint ในสถานศึกษาสู่
ชุมชน  
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดท า Road Map เป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน คาร์บอนต่ า 
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผล
ศูนย์การ เรียนรู้ลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 
ภูมิภาค  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการ ขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน 
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
5. นักเรียน สถานศึกษามีการ
เก็บข้อมูล เปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนได ออกไซต์ใน
การด าเนินกิจกรรม ประจ าวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และ 
ข้อมูลของ Carbon Footprint 
ใน รูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และด าเนินการ จัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้าน การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมได้ 
 

 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
225 เขต มีการท านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ 
กระบวนการให้ ความรู้และแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อมใน 6 
ภูมิภาค 
8. จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการตาม Road map 
และแผนปฏิบัติการ 225 เขต 
เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยาย 
ความรู้และสร้างเครือข่าย
โรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการ รณรงค์ให้มีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ส านักงานเขต พ้ืนที่ต้นแบบ 
225 เขต และสถานศึกษาด้าน 
การบริหารจัดการส านักงานสี
เขียวและ สถานศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
office) 
 
 

7. ครู และนักเรียนสามารถน า
สื่อ นวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมา ประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ ชุมชนได้
ตามแนวทาง Thailand 4.0 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนา บุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสี เขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่อง ขยายผล ส่ง

สถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น 
การ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี 
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน ส านักงาน
และสถานศึกษา  
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ บูรณาการ
สาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ  
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริม ความรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และ สุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและ
การ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและการ เลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและ
ฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC 
และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัด
น้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้ สารเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ ชุมชนเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิต
และ บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้
ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
เมืองนิเวศ และหน่วยงาน 
ส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้
มาประยุกต์ใช้และจัดท า 
โครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการ
เรียนรู้อาชีพ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัด 
ค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอน
เพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบ
ที่น าความรู้จาก โรงเรียนต่อ
ยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่าง น้อย 2,000 
ชุมชน  

 

 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตาม
ผลการ ด าเนินงานใน
สถานศึกษาท้ังในระบบ 
ออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการ กรอกข้อมูลระบบ
การนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยน
น าเสนอผลงานและมอบรางวัล 
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และ
จัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือ
เผยแพร่และเป็นต้นแบบ 
สรุปผลรายงาน 

 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มี ความเปน็อิสระใน
การบริหารและจัด การศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหาร 
วิชาการ ดา้นการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทั่วไป 

1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเปน็อิสระใน
การบริหารจัด การศึกษา 
 2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง 
และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็น หน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมี ประสทิธิภาพ  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจาย 
อ านาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่าง เป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลาง ได้รบัการพัฒนาให้เปน็
หน่วยงานที่มี ความทันสมยั 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด 
การศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ครอบคลุมทุกต าบล  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ 
สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา 
เพ่ือ เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณ ตรง
สู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
และระบบการ ท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลาง น า นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ 
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้ง
ระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงาน
ในสังกัด ทุกระดับมีความ
โปร่งใส ปลอดการ ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหาร จัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 
 
 



เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด 
4. หน่วยงานทุกระดับมี
กระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การ จัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณ ตรงสู่ผู้เรียน 
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนา 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ใน
การ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการ จัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 

 6. สถานศึกษาทุกแห่งและ
หน่วยงาน ในสังกัดมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ วิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูล
ผู้เรียน รายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 8. 
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลางมี แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด 
การศึกษา 9. สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบข้อมูล สารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผน การ
จัดการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



จุดเน้นและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ เขต 18 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี–ระยอง) ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมี 
คุณภาพ  

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ 
และระดับสากล  

3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

4. พัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด 

ค่ำนิยมองค์กร 
“ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM” (Integrity Service mind Polite 

Morality) 
เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 2. 
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ เป็น
ธรรม  
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม และมี 

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ได้  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย 

อ านาจ และความรับผิดชอบสู่บุคลากร และสถานศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
กลยุทธ์ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  



กลยุทธ์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้ก าหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายในการด าเนินงานการ 

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  

มำตรกำร  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 3. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
เช่น ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ 
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มำตรกำร 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่ จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21  



2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
มำตรกำร 
 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ มีความ

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการ เรียนรู้ที่

เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ เรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม 
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 มำตรกำร  
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ

เพียงพอ  
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพของ

ผู้เรียน 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ สถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด กิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี ประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน จัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ข้อที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มำตรกำร  
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้ และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ อ่ืน ๆ  
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค ที่เป็น

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ ลด
ก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการ ลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน 
สถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง การ

ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการต่อยอด ขยาย

ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
8. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและ

ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว และสถานศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน การผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี ฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  



10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมา ใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้ 
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย เยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 16. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ เชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก ด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 

 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน การ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  



8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ นักเรียน
และชุมชน 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรกำร  
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ จัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น ดิจิทัลเข้า

มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ ทันสมัย 

ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน ที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยมีการ วิเคราะห์องค์กร
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอกเพ่ือหา
โอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลส าเร็จ 
มีทิศทางในการพัฒนา  ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร  ได้ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก STEP   

โอกาส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
- ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับและศรัทธาต่อ
โรงเรียน 
- ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
- ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผล
ให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษามีแบบอย่างที่ดี มี
ความรักในประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคมที่
สะดวก 
- มีสถานที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง ส่งเสริม
ด้านการศึกษาบุตร นิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียน
ใกล้บ้าน 
- ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษา ให้
ความไว้วางใจเชื่อมั่นครูผู้สอน และนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
- บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ 
เช่น ร้านเกม ร้านคาราโอเกะและมีปัจจัยเสี่ยง
ด้านยาเสพติดท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิต 
- โครงสร้างประชากรด้านการคุมก าเนิดส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
- มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผล
กระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
- มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้
และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
- ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีหลากหลาย ทั้งสถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
- ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีเช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ท าให้
นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 



โอกาส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
- สินค้าด้านเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์ มี
ราคาถูกลงส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 
- หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและจ าเป็น
ในการใช้เทคโนโลยี จึงให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ส่งผลท าให้มีสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
ด้านเศรษฐกิจ (E) 
- รายได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เศรษฐกิจ
ชุมชน เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 
ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทุนทรัพย์
และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
 
ด้านการเมือง กฎหมาย(P) 
- พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาส
ศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
- นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญ
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี 
- ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น า
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
มากขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจ (E) 
- ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้าน
ค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความพร้อมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
- ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพ
เสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผล
กระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 
 
 
 
ด้านการเมือง กฎหมาย(P) 
- การลดอัตราก าลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา 
- นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 
- การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของต้นสังกัด
เป็นอุปสรรคจ่อการปฏิบัติงาน 
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายการ
ปฏิบัติงานของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 



โอกาส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
- การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   2S4M 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ด้านการบริหาร ( S1 ) 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
- โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน 
- โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้และการ
กระจายข่าวสาร 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด -,
ร,มส. ได้เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่ต้องการ
พัฒนา 
- โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ความถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
- บุคลากรมีความรู้ ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายเป็นผลดี
ต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ส่งผลท าให้
การด าเนินงานบรรลุผล 

ด้านการบริหาร ( S1 ) 
- การจัดหลักสูตรในท่องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา 
- บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 



จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ด้านสมรรถนะการบริการและคุณภาพของ
ผลผลิต (S2 ) 
- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบ
ตามหลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระ
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของนักเรียน สามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
- โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้ง
ด้านความรู้และเทคโนโลยีและสถานที่บริการ
ส าหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ 
- มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
อนามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
 

ด้านสมรรถนะการบริการและคุณภาพของผลผลิต (S2 ) 
- โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาและการ
บริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
- ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและคะแนน O-
NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
- นักเรียนบางส่วน ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและจ านวนผู้
จบการศึกษาของโรงเรียนไม่ครบ 100% 

บุคลากร (M1 ) 
- ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร (M1 ) 
- ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
- ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
- ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
- การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 



จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
- ครูและบคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมี
ส่วนร่วมในการท างาน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
- ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอนตรง
ตามสามารถวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูมีศักนภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่งความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
- ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่า
ขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
- ครูและบุคลากรทุกคนมีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยค าสั่ง 
- ผู้บริหารและครูมุกคนได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
 
เงินทุน (M2 ) 
- โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช่จ่ายตรงตามความ
ต้องการ 
- โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

เงินทุน (M2 ) 

วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (M3 ) 
- โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อมในการจัด

วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (M3 ) 
- วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ช ารุด ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 
- ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย ไม่
เพียวพอต่อการศึกษาและสืบค้น 



จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชน
และองค์กรภายนอก 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทัยสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ หอประชุมไม่เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง ส่งผลท าให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อ
การใช้งาน 

บริหารการจัดการ(M4 ) 
- มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
- มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตามความ
ถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถมีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล  มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
- โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
- มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย
และใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
- มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
โรงเรียน 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
โรงเรียน 
- มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานใน
การมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 
- มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารการจัดการ(M4 ) 
- ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
 



จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
- ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

 
จุดเน้น นโยบำยในกำรพัฒนำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

วิสัยทัศน์โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม (Vision) 
 ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ ด ารง
ตนตามศาสตร์พระราชา ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ บริหารจัดการโดยหลักธรร
มาภิบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 
พันธกิจโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม (Mission) 
     1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะอาชีพ
ศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

3 ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

4. เสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีจิตส านึกในการใช้และ

บ ารุงรักษา 
7. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
9. มีมาตรการในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
เป้ำประสงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

1. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะอาชีพและ
ศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

4. ผู้เรียนมีความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. ผู้เรียนปฏิบัติตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ครูและผู้เรียนมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 



9. มีมาตรการการด าเนินงานตามหลักการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขคือ 5 มาตรการ 
กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 
จุดเน้นของโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
 1. โรงเรียนพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
 2. การจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์พระราชา 
 3. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
 4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธรณะ 

ค่ำนิยม 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ใช้ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ในการพัฒนาโรงเรียนคือ 
 1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 6. มีศีลธรรม มีน้ าใจและแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
 10. รู้จักใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. เข้มแข็งทั้งกายและใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
 12. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
กลยุทธโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธที่ 4 เสริมสร้างชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



                    
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

 
ประกำศโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

เรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
อันส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกท่ีสะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินการประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท โดยสามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ และรับผิดชอบร่วมกัน 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 1  
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
(ระดบัคุณภำพ  ดีเลิศ) 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
2) นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ใน การสร้างนวัตกรรม สามารถ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการ
ท างานเปน็ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงานชิน้งาน ผลผลิต 
4) นักเรียนร้อยละ 80 ความสามารถใน             
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทาง                  
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตร 
- ผลการประเมินระดับชาติ 
- การทดสอบอ่ืนๆ 
6) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 



มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน (ต่อ) 
(ระดบัคุณภำพ  ดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มี
คุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
3) นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4) นักเรียนร้อยละ 80 รักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อ่ืน 
 
 



มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร  
(ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจทีส่ถำนศกึษำก ำหนด
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศกึษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัด
ให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำน
และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้สถำนศึกษำจัด
ภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้ง
ภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
และสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

1. โรงเรียนมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 
1. สถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
น าแผนไปพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง บริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มีระบบการ
นิเทศภายใน และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา น าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผูท้ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศกึษา 
 
1) โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1) ครูร้อยละ 100 มีการชั่วโมง PLC 
(Professional Learning Community) 
2) ครูร้อยละ 100 ผ่านการอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษาละ ไมต่่ ากว่า 
๒๐ ช่ัวโมง 
 
3) โรงเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกให้
ความรู้แก่ครูและบคุลากร 
 
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภยั 



มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร (ต่อ) 
(ระดบัคุณภำพ  ดีเลิศ)      
 
 
 
  
          

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและ
กลุ่มเป้ำหมำย (ต่อ) 
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ สถำนศึกษำส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำครู บุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำ
งำนและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรุ้ 
สถำนศึกษำจัด
สภำพแวดล้อมทำงภำยภำพ
ทั้งภำยในและภำยนอก 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจดักำร
เรียนรู้ 
 

2) โรงเรียนมีหลักสูตรระยะสัน้รว่มกับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีลบุร ี
3) โรงเรียนจัดหลักสูตร EEC (Eastern 
Economic Corridor :EEC) 
 
1) ครูร้อยละ 100 มีชั่วโมง PLC 
(Professional Learning 
Community) 
2)ครูร้อยละ 100 ผ่านการอบรม
สัมมนา ประชุมวิชาการ และศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาวชิาชีพ ปีการศึกษาละ
ไม่ต่ ากว่า 20 ชัว่โมง 
3) โรงเรียนเชิญวิทยาการจากภายนอก
ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรุ้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 
1) โรงเรียนจัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการโดยใช้โปรแกรม SISA ในการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น บุคคล 
การเงิน และสนิทรัพย์ วชิาการ และ
กิจการนักเรียน เป็นต้น เพื่อรายงาน
ข้อมูลไปยังตน้สังกัดด้วยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั จึงสง่ผลให้การบริหารเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได ้



มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
(ระดบัคุณภำพ  ดีเลิศ)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบตัิ
จริงและสำมำรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู ้
 

1) ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการ
เรียนรูท้ี่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง  
2) ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านโครงงาน และในรายวชิา IS  
3) มีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ การ
น าเสนอการเรียนรู้ผา่นโครงงาน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4) มีการจัดการเรียนการสอนทีเน้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดสรา้งสรรค ์
 
1) ครูร้อยละ 80 มี สื่อ นวัตกรรม การ
เรียนการสอน 
2) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้  
3) น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
1) นักเรียนร้อยละ 80 รักที่จะเรียน
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
1) ครูร้อยละ 80 มีการวัดผล 
ประเมินผลอยา่งเปน็ระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
1) ครูร้อยละ 80 จัดท าวิจัยในชัน้เรียน 
1) แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผล
คะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียนในโปรแกรม 
SISA 
 
 
 



มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน 
  2) งานวัดผลและประเมนิผลการเรียน

แจ้งก าหนดการซ่อมเสริมและสอบแก้
คะแนน 
3) ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับ
ผู้ปกครองในวันการประชุมผูป้กครอง 
4) การประเมินครูผู้สอน โดยนกัเรียน 
5) การจัดกิจกรรม PLC 
6) วิจัยในชัน้เรียน 
7) การนิเทศภายใน 

 
ตำรำงเทียบเคียงระดับคุณภำพของค่ำเป้ำหมำย 

ระดับคุณภำพ ค่ำร้อยละ 
ยอดเยี่ยม นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80-89.33 ขึ้นไป 
ดี นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 70-79.99 ขึ้นไป 

ปานกลาง นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 61-69.99 ขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา นักเรียนหรือครูมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประมำณกำรรำยรับปีกำรศึกษำ 2563 
รำยกำรประมำณกำร งบประมำณที่โรงเรียนได้รับ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดมทรัพย์ 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ภำคเรียน
ที่ 1 

ภำคเรียน
ที่ 2 

ภำคเรียนที่ 
1 

ภำคเรียนที่ 
2 

ม.1 360 1,260,000 158,400 158,400 540,000 540,000 
ม.2 335 1,172,500 147,400 147,400 502,500 502,500 
ม.3 281 983,500 123,640 123,640 421,500 421,500 

รวมระดับ ม.
ต้น 

976 3,416,000 429,400 429,400 1,464,000 1,464,000 

ม.4 270 1,026,000 128,250 128,250 405,000 405,000 
ม.5 195 741,000 92,625 92,625 292,500 292,500 
ม.6 202 767,600 95,950 95,950 303,000 303,000 

รวมระดับ ม.
ปลำย 

667 2,534,600 316,825 316,825 1,000,500 1,000,500 

รวมทั้งสิ้น 1,643 5,950,600 746,265 746,265 2,464,500 2,464,500 
 

ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนและค่ำสำธำรณูปโภค ปีกำรศึกษำ 2563 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 ค่าน้ าประปา 700,000 
2. ค่าไฟฟ้า 1,200,000 
3. ค่าไปรษณียากร 5,000 
4 ค่าโทรศัพท์ 30,000 
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บ ารุงรักษา 50,000 
7 ค่าบริการทางด่วน 30,000 
8 ค่าอินเทอร์เน็ต 120,000 
9 ค่าเก็บขยะ 1,500 
10 ระบบ SISA 160,000 
 รวม 2,496,500 

 
 
 
 
 



งบประมำณคงเหลือ ปีกำรศึกษำ 2563 
ที ่ รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย 
1. เงินอุดหนุนปีการศึกษา 2563 5,950,600  
2. เงินคงเหลือปีการศึกษา 2562 4,348.96  
3. รายจ่ายพื้นฐานและค่า

สาธารณูปโภค 
 2,496,500 

4. คืนเงินยืมหนังสือเรียน  736,771 
 รวม 5,954,949 3,233,271 
 คงเหลือจัดสรร  2,721,678 

 
สรุปยอดที่ควรจัดสรรในกำรบริหำรงำน 4 กลุ่มงำนปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 60% 1,633,007 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 10% 272,168 
3. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 10% 272,168 
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10% 272,168 
5. งบส ารอง 10% 272,168 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,721,678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตำรำงแสดงกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลุ่มบริหำรงำน 
โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2563 

สรุปงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมกลุ่มงำน ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กลุ่มงาน 

จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร 

 เงินอุดหนุน  
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงินระดม
ทรัพย์ 

อื่นๆ 
 ยอดที่ควร

จัดสรร 
 ยอดที ่
ขอใช้  

1 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 1,633,007 1,700,361 687,507   

2 
กลุ่มบรหิารงานบุคคลการเงินและ
สินทรัพย ์

272,168 269,237  2,520,400 324,887 

3 กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรยีน 272,168 262,215 826,668   

4 กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 272,168 227,050   748,000 

5 งบส ารอง 272,168 262,816    

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,721,679 2,721,679 1,514,175 2,520,400 1,072,887 

 
ตำรำงแสดงกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลุ่มโครงกำร/กิจกรรม  
ตำมแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

1. 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนวิชำกำร 

 
   

1. กิจกรรมพัฒนางานธุรการและ
สารบัญวิชาการ 

94,471 
   

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา 3,487    
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนด้วยความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

59,000 
   



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

4. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 70,899    
5. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

35,755 
   

6. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางาน
วัดผลและประเมินผลการเรียน 

70,980 
   

7. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

25,000 
   

8. กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 4,000    
9. กิจกรรมงานรับนักเรียนโรงเรียนสัต
หีบวิทยาคม 

34,950 
   

10. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 1,700    
11. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 14,555    
12. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน
เพ่ือการพัฒนาและด าเนินงานแนะแนว 

18,853 
   

รวมโครงกำรที่ 1 433,650    
2 โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร     

1. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

78,850 
- - - 

รวมโครงกำรที่ 2 78,850 - - - 

3. 

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนสู่
งำนศิลปหัตถกรรม 

 
   

1. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมภาษาไทย 14,500 - - - 
2. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
คณิตศาสตร์ 

20,490 
- - - 

3. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

57,950 
- - - 

4. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

19,320 
- - - 

5. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมสุขศึกษา
และพลศึกษา 

15,560 
- - - 

6. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมศิลปะ 8,840 - - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

7. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมการงาน
อาชีพ 

47,060 
- - - 

8. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
ภาษาต่างประเทศ 

15,000 
- - - 

9. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

37,615 
   

รวมโครงกำรที่ 3 236,335    
4 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน (ติว O-Net ม.3 และ ม.6) 
 

   

4 

1. ประมวลความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

98,750 
- - - 

2. สานฝันสู่วันสอบ 102,550 - - - 
รวมโครงกำรที่ 4 201,300 - - - 

5 

โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อ
เสริมสร้ำงแหล่งเรียนรู้ 

 
   

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,420 - - - 
2. กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน 18,650 - - - 
3. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ E-Book 6,043 - - - 
4. กิจกรรมยอดนักอ่าน 9,664 - - - 
5. กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านเขียนอย่าง
สร้างสรรค ์

3,535 
- - - 

6. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการ
โครงงานสืบสารสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน 

9,000 
   

รวมโครงกำรที่ 5 48,312 - - - 

6 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครดู้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

68,640 
   

รวมโครงกำรที่ 6 68,640    

7. 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

 
   

1. กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ภาษาไทย 4,540 - - - 
2. กิจกรรมอ่านง่ายเขียนคล่อง 1,620 - - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

7 

3. กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว (ส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก) 

9,470 
- - - 

4. กิจกรรมท่องอาขยาน 1,364 - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

9,490 
- - - 

6. กิจกรรมการท าหนังสือเล่มเล็ก 4,601 - - - 
7. กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริม
การเรียนรุ้ 

6,410 
- - - 

8. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1,640    
รวมโครงกำรที่ 7 39,135 - - - 

8. 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์

 
   

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

22,030 
 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ 15,870 - - - 
3. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

44,040 - - - 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม 
GSP 

22,270 - - - 

5. กิจกรรมเสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ (ส่งนักเรียนแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก) 

5,160 - - - 

8 รวมโครงกำรที่ 8 109,370    

9. 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

    

1. กิจกรรมพัฒนาห้องการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34,460 - - - 

2.กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสารักษ์ป่าสิริ
เจริญวรรษ 

500 - - - 

3. กิจกรรมอบรมเครื่องบินพลังยาง 2,039 - - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

4. กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ า 1,890 - - - 
5. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,756 - - - 
6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี coding 
scratch 

- - 18,840 - 

7. กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 500 - - - 
8. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2,400 - - - 
9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 442 

- - 783,000 - 

10.พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

- - 60,000 - 

รวมโครงกำรที่ 9 47,545 - 861,840 - 

10 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

    

1. กิจกรรมการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

38,520 - - - 

2. กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 3,000 - - - 
10 รวมโครงกำรที่ 10 41,520 - - - 
11 โครงกำรพัฒนำศูนย์สังคมศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม (เขตพื้นที่) 
14,985 - - - 

12 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

    

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
กีฬา การแข่งขันกีฬาภายนอก 

20,000 - - - 

2. กิจกรรมจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ 

46,244 - - - 

3. กิจกรรม Smart Student 3,000 - - - 
4. กิจกรรมกีฬาภายใน 38,400 120,000 - - 
รวมโครงกำรที่ 12 107,644 120,000   

13 
โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

    



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 

20,520 - - - 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอน ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
นาฏศิลป์ 

66,356 - - - 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 3,000 - - - 
4. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อวิถีไทย 

6,124 - - - 

รวมโครงกำรที่ 13 96,000 - - - 
14 โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรงำนอำชีพ 
    

14 

1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

10,440 - - - 

2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการ
เรียนการสอนเกษตร 

20,000 - - - 

3. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการ
เรียนการสอนงานช่าง 

30,000 - - - 

4. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการ
เรียนการสอนคหกรรม 

25,000 - - - 

5. กิจกรรมขนมไทยภูมิปัญญาชาวบ้าน 13,000 - - - 
รวมโครงกำรที่ 14 86,740 - - - 

15 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

    

1. กิจกรรม Chinese camp 9,605 - - - 
2. กิจกรรม Christmas Day 14,700 - - - 
3. กิจกรรม English Camp 17,600 - - - 
4. กิจกรรม English Delivery 2,700 - - - 
5. กิจกรรมมัคคุเทศก์จีนน้อย 4,605 - - - 
6. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย (Youth 
Guide) 

3,925 - - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

7. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

15,000 - - - 

8. กิจกรรมวันตรุษจีน 10,000 - - - 

15 

9. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจีน
การเชิดสิงโต 

8,000 - - - 

10. กิจกรรม English On Air 2,000 - - - 
11. กิจกรรม English language clinic 2,200 - - - 
รวมโครงกำรที่ 15 90,335 - - - 

16 

โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

    

1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนรี ระดับชั้น ม.1 

- 153,232 - - 

2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 

- 193,650 - - 

3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี ระดับชั้น ม.3 

- 201,180 - - 

4. กิจกรรมอบรมนายหมู่-รองนายหมู่
ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 

- 8,145 - - 

5. กิจกรรมงานพิธีถวายราชสดุดีและ
วางพวงมาลา 

- 3,180 - - 

6. กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนค า
ปฏิญาณลูกเสือ เนตรนารี 

- 1,000 - - 

รวมโครงกำรที่ 16  - 560,387 - - 
รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 1,700,361 680,387 861,840 - 

 
 
 

 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน และสินทรัพย์ 

1. 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนด้วยระบบ
คุณภำพ 

 
   

1.1 กิจกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบงานในโรงเรียน 

107,847 - - - 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10,068 - - - 

1.3 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน – 
บัญชี 

43,002 - - - 

1.4 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 29,850 - - - 
1.5 กิจกรรมพัฒนางานบุคคล 10,535 - - - 
1.6 กิจกรรมพัฒนางานธุรการและ
สารบรรณ 

36,405 - - - 

1.7 กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ 280,000 - - 45,000 
1.8 กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 13,070 - - - 
รวมโครงกำรที่ 1 530,777 - - 50,787 

2. 

โครงกำรพัฒนำครูสู่ควำมเป็นครูมือ
อำชีพในศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน - - - 274,100 
2.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู 17,460 - - - 
2.3 การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 1,000 - - - 
รวมโครงกำรที่ 2 18,460 - - - 

3. 
โครงกำรจ้ำงบุคลำกรสำยสนับสนุน
กำรศึกษำ 

- - 2,120,400 - 

4. 
โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยครูชำวต่ำงชำติ 

- - 400,000 - 

รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน 
และสินทรัพย์ (ตำมแผนปฏิบัติกำร) 

549,237 - 2,520,400 324,887 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

1. 
โครงกำรพัฒนำงำนกลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 

28,220 
- - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

2 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 - - - 

2.1 กิจกรรมเยี่ยมบบ้านนักเรียน - 83,000 - - 
2.2 กิจกรรมการบริหารจัดการ
ระดับชั้น 

49,130 - - - 

2.3 กิจกรรมอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 

5,780 - - - 

2.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 4,050 - - - 
2.5 กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

4,200 - - - 

 รวมโครงกำรที่ 2 63,160 83,000 - - 

3 

โครงกำรงำนคุณธรรมน ำควำมรู้ท ำดี
ด้วยหัวใจจิตอำสำ 

    

3.1 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น 
ม.1 

- 102,870 - - 

3.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ระดับชั้น ม.1 

- 1,200 - - 

3.3 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
ระดับชั้น ม.2 

- 15,080 - - 

3.4 กิจกรรมลูก ม.2 จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

- 6,000 - - 

3.5 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
ระดับชั้น ม.3 

- 22,100 - - 

3.6 กิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับ ม.4 - 60,660 - - 
3.7 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ระดับชั้น ม.4 

12,000 - - - 

3.8 กิจกรรมแสงธรรมส่องใจระดับชั้น 
ม.5 

- 22,100 - - 

3.9 กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ ระดับ 
ม.6 

- 7,640 - - 

3.10 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 8,000 - - - 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

3.11 กิจกรรม ม.6 อาสาพัฒนาหน้า
บ้าน 

1,520 - - - 

3.12 กิจกรรมท าบุญตัดบาตรปันน้ าใจ
ให้พ่ีและน้อง 

- - - - 

3.13 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 2,920 - - - 
3 
 
 

3.14 กิจกรรมลูกของแผ่นดิน 7,440    

รวมโครงกำรที่ 3 31,880 225,530 - - 

 
 
 
 
 
4 

 
 
โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญของ
โรงเรียน 

    

4.1 กิจกรรมไหว้ครู วันเกษียณอายุ
ราชการ ท าบุญปีใหม่ 

7,000 - - - 

4.2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 10,700 - - - 
4.3 กิจกรรมวันเกียรติยสลูกฟ้าขาว 6,400 - - - 
รวมโครงกำรที่ 4 24,100 - - - 

5 

โครงกำรกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน     
5.1 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 - 136,890 - - 
5.2 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 - 158,760 - - 
5.3 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4 - 95,180 - - 
5.4 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.5 - 56,420 - - 
5.5 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.6  70,888 - - 
รวมโครงกำรที่ 5 - 518,138 - - 

6 

โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย     
6.1 กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่
ปลอดภัย 

9,820 - - - 

6.2 กิจกรรมอบรมการป้องกัน ระงับ
อัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟ 

7,345 - - - 

รวมโครงกำรที่ 6 17,165 - - - 

7 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข 

    



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

7 

7.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 3,000 - - - 
7.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 3,000 - - - 
7.3 กิจกรรมคัดกรองและตรวจสาร
เสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษา 

16,800 - - - 

7.4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

22,170 - - - 

7.5 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4,000 - - - 
7.6 กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
YC (คลินิกเสมารักษ์) 

8,000 - - - 

รวมโครงกำรที่ 7 56,970 - - - 

8 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย     
8.1 กิจกรรมสภานักเรียนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1,500 - - - 

8.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน 8,700 - - - 
8.3 กิจกรรมการอบรมภาวะผู้น า
นักเรียน 

12,520 - - - 

8.4 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 3,000 - - - 
รวมโครงกำรที่ 8 25,720 - - - 

9 

โครงกำร TO BE NUMBER ONE     
9.1 กิจกรรมชมรม SW. TO BE 
NUMBER ONE 

8,000 - - - 

9.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน TO BE 
NUMBER ONE 

5,000 - - - 

9.3 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล 2,000 - - - 
9 รวมโครงกำรที่ 9 15,000 - - - 

รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 262,215 826,668 - - 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กลุ่มสำระ/โครงกำร/กิจกรรม ประเภทงบประมำณ/จ ำนวนเงิน 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยำกร 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

1. 

โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ และอำคำรสถำนที่ 

- - - - 

1.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

30,000 - - - 

1.2 กิจกรรมงานพัฒนาปรับปรุง 
ตกแต่งห้องเรียน อาคารสถานที่ 
อาคารประกอบ 

- - - 748,000 

1.3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 

19,200 - - - 

1.4 กิจกรรมแยกขวดน้ าพลาสติกช่วย
ลดปัญหาโลกร้อน ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.4 

1,450 - - - 

รวมโครงกำรที่ 1 50,650 - - 748,000 

2 
โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรประชำสัมพันธ์
ของโรงเรียน 

    

2 

2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์และการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

20,000 - - - 

2.2 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 115,000 - - - 
รวมโครงกำรที่ 2 135,000 - - - 

3 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 25,000 - - - 

4 

โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน และ
เครือข่ำยเพื่อกำรมีส่วนร่วม 

    

4.1 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์และ
กิจกรรมวันส าคัญภายนอก 

7,000 - - - 

4.2 กิจกรรมงานจัดเลี้ยง 9,400 - - - 
รวมโครงกำรที่ 4 16,400 - - - 

 รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรทั่วไป 227,505 - - 748,000 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกรายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
    4. เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน    

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรปกติ      โครงกำรใหม่      โครงกำรพิเศษ     
ฝ่ำย กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร     
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ   
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
   1. การใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   2. มีจ านวนบุคลาการสอดคล้องกับปริมาณงาน 
   3. ซ่อมแซมและดูแลส านักงานให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ 
  หลักควำมมีเหตุผล 
   1. เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี21 
   2. เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือรองรับเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   1. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
   2. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน  
   3. มีการประเมินผลการท างานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนางานต่อไป  
   4. ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน วิทยากรพิเศษ 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
   2. มีน้ าใจ เสียสละเวลาเพ่ืองานส่วนรวมสม่ าเสมอ 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
   1. การท างานอย่างเป็นระบบ 
   2. ความรอบรู้ในงานส่งเสริมด้านวิชาการ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายรัฐบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
แผ่นดิน ที่ระบุให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและการให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนา



ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในโรงเรียนที่รับผิดชอบการให้บริการด้านวิชาการ 
เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะครู และนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ระบบงานทะเบียน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพเพ่ือให้
การด าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังต้องมีการบริการข้องมูลด้านวิชาการแก่
ผู้ปกครอง โดยจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการดังกล่าวด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และ
พึงพอใจแก่นักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2. วัตถุประสงค์โครงกำร 

 เพ่ือพัฒนาส านักงานกลุ่มบริการวิชาการในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านวิชาการ 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

  3.1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆที่จ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน 100 % 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรม   ต่าง ๆ สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ  

 
4.   ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
บริหารวิชาการ 

เม.ย.63-
ก.ย.63 

50,971 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

43,500 นางสุพักตร์ 

2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

เม.ย.63-
ก.ย.63 

1,843 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

1,644 นางณัฐกมล 



ที ่ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

 

3 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันอื่น 

เม.ย.63-
ก.ย.63 

23,000 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

36,000 นางณัฐกมล 

 

4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน เม.ย.63-
ก.ย.63 

56,909 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

13,990 น.ส.เสาวนีย ์

5 กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

- - มี.ค. 64 35,755 น.ส.เสาวนีย ์

6 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลฯ เม.ย.63-
ก.ย.63 

41,345 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

29,635 น.ส.ปวิตรา 

7 กิจกรรมประกันคุณภาพฯ เม.ย.63-
ก.ย.63 

25,000 - - นางนภัทร 

8 กิจกรรมนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

เม.ย.63-
ก.ย.63 

4,000 - - นางนภัทร 

9 กิจกรรมรับนักเรียน - - มี.ค. 64 34,950 นางขนิษฐา 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพ่ือ
การพัฒนาและด าเนินงาน
แนะแนว 

เม.ย.63-
ก.ย.63 

10,121 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

8,732 น.ส.รัตนา
ภรณ์ 

11 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา เม.ย.63-
ก.ย.63 

850 ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

850 น.ส.รัตนา
ภรณ์ 

12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - - ต.ค.63- 
มี.ค. 64 

14,555 น.ส.รัตนา
ภรณ์ 

รวม  214,039  219,611  

 
 



5. งบประมำณกิจกรรม 
    5.1 รำยละเอียดงบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอก
งบประม

ำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
บริหารวิชาการ 

  50,971  50,971 
 

2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

 
 1,843  1,843  

3 กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานบันอื่น 

18,000 5,000 - - 23,000 
 

4 กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียน 

  56,909  56,909  

6 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลฯ   41,345  41,345  
7 กิจกรรมประกันคุณภาพฯ  2,000 23,000  25,000  
8 กิจกรรมนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
  4,000  4,000 

 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน
เพ่ือการพัฒนาและ
ด าเนินงานแนะแนว 

  10,121  5,976 
 

11 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  850   850  
รวม 18,000 7,850 188,189  214,039  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอก

งบประม
ำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
บริหารวิชาการ 

  43,500  43,500  

2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

  1,644 - 1,644 
 

3 กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอื่น 

18,000 18,000 - - 36,000 
 



ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอก

งบประม
ำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

4 กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียน 

  13,990  13,990 
 

5 กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

  35,755  35,755 
 

6 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลฯ   29,635  29,635  

9 กิจกรรมรับนักเรียน  30,750 4,200  34,950  

10 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน
เพ่ือการพัฒนาและ
ด าเนินงานแนะแนว 

  8,732  8,732 

 

11 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  850   850  

12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  12,475 2,080  14,555  

รวม 18,000 62,075 139,536  219,611  

    5.2 ประเภทงบประมำณ  
       - เงินอุดหนุน   จ านวน          433,741     บาท 
  - เงินรายไดส้ถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน       433,741     บาท 
                                          (สี่แสนสามหมื่นสามพนัเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
6. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านวิชาการ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 งานวิชาการมีการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 งานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  

        7.3 ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ  
        7.4 มีการด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



ลงชื่อ........สุพักตร๋ ค าภา............ .ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสุพักตร์  ค าภา) 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ.........ณัฐชา จันทร์ดา........ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร  เปิดบ้ำนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2563 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 4. เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 

หลักควำมพอประมำณ 
 1. การออกแบบนิทรรศการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 2. การจัดนิทรรศการให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระ 
 3. การแบ่งกลุ่มโครงงานของนักเรียน 3-5 คนการเลือกสมาชิกกลุ่มที่สามารถท างานได้อย่างมี

ความเหมาะสม 
 4. การวางแผนการใช้เงินในการจัดท าโครงงานให้เหมาะสม 

 5. ราคาที่จ าหน่ายสินค้าของโครงงานอาชีพต้องเหมาะสมและเพียงพอ 
  หลักควำมมีเหตุผล 

 1. ผลงานในการจัดนิทรรศการเป็นผลงานนักเรียนที่มีอยู่แล้ว 
   2. เลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือหาง่าย ราคาถูก 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   1. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม 
   2. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ความมีวินัยในตนเอง 
   - ความรับผิดชอบ 
  - ความมีน้ าใจ เสียสละ เกื้อกูล 
 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
  - ประมวลผลงานนักเรียนแสดงผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
  - รู้กระบวนการการท างานผ่านโครงงาน 



  - รู้คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมชุมชน ให้
เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตาม ความ
ต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ 
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นสื่อในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนา 
งานให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน  
 ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้มองเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา จึง
จัดให้มีโครงการ เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ คือ  
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดแสดง
โครงงานนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละระดับชั้น  การจัดแสดงโครงงานอาชีพตามความสนใจของนักเรียน  
และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเป็นสื่อกลางให้คณะครูและ นักเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าชม และมีส่วนร่วมในการแนะน า แนะแนวใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน คณะครู โรงเรียน ให้คณะครูและนักเรียนใน
พ้ืนที่เขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 

2.2 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โรงเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม     
3.1.3 สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 20 สถาบัน 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.2.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอ  

ศักยภาพ อย่างภาคภูมิใจ 
 3.2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา  

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างมีคุณภาพ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 



ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 ประชุมชี้แจง แต่งตั้ง

คณะท างาน 
  

ธ.ค.  
ครูสุพักตร์ 

และหน.กลุ่ม
สาระฯ 

2 เสนอขออนุมัติจัดงาน   ม.ค.   
3 ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ 
-กิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  ก.พ.   

 -กิจกรรมจัดแสดงโครงงาน
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
-กิจกรรมจัดแสดงโครงงาน
อาชีพตามความสนใจของ
นักเรียน 
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

     

4 สรุปกิจกรรม รายงานการจัด
กิจกรรมตามโครงการเปิด
บ้านวิชาการ 

  มี.ค.   

รวมงบประมำณ    78,850  

 
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่ม

  
45,00

0 
 45,000 

 



ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

สาระฯ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-อุปกรณ์การจัดนิทรรศการกลุ่ม
สาระฯละ 5,000 บาท 

2 ป้ายไวนิล 
-หน้าเสาธง 3×1.5=450 
-หอประชุมอ่ิมเอิบ6×2=1200 
-เวทีคนกล้า 5×2=1200 

  2,850  2,850 

 

3 จัดป้ายตกแต่งสถานที่ 4 ป้าย   4,000  4,000  
4 เต็นท์ 10 หลัง หลังละ 900  9,000   9,000  
5 ค่าเช่าชุดการแสดงส าหรับพิธี

เปิด 
 5,000   5,000 

 

6 ค่าอาหารว่าง 
ครู 80 คน มื้อละ 25บาท 
=2,000 บาท 
หน่วยงาน 40 หน่วยงาน หน่วย
ละ 5 คน มื้อละ 25 บาท 
=5,000 บาท  

 

 
 
 
7,000 

  

 
 
 

7,000 

 

7 ค่ากรอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 40 หน่วยงานอันละ 
150 บาท 

  6,000  6,000 
 

รวม  21,000 57,850  78,850  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 
5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน .............78,850.... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงนิอื่น ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ....... .... 78,850.... บาท 
                                                    (เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 



6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ 90 

ตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม 

6.2 จ านวนโรงเรียน คณะครูและ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที ่3 ในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

1. หนังสือตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรม  
3. แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 7.1 เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ คณะครูและ
นักเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง มากยิ่งขึ้น  
 7.2 คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา   ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โครงการพิเศษ 
 

ลงชื่อ  สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                        ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  ส่งเสริมศักยภำพนักเรียนสู่งำนศิลปหัตถกรรม 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 

ลักษณะโครงกำร  (√ ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ......กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ระยะเวลำด ำเนิน  1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 

หลักควำมพอประมำณ 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการฝึกซ้อม การแข่งขัน สรุปและ 

ประเมินผล 
- พอประมาณกับความสามารถของครู และนักเรียน ที่จะช่วยกันด าเนินงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

 หลักควำมมีเหตุผล 
- การสรรหานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรายการต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความถนัด  
  และศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 
- ยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
- การน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นการสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์ตรง 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  - มีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจนและเตรียมจัดกิจกรรมเป็น
อย่างดี 

- มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน ศูนย์การแข่งขันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- มีการประชุมปรึกษาหารือและประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมาใช้ปรับปรุงการท างานให้เกิด 
  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
- มีการสรุปและประเมินผลการแข่งขัน และน าผลมาใช้ปรับปรุงการแข่งขันในปีต่อไป 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู และนักเรียน 
- ประหยัดการใช้งบประมาณ วัสดุอย่างคุ้มค่า 
- ความขยันอดทน สามัคคี ประหยัด 
- สร้างความส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



 เงื่อนไขควำมรู้ 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาภาษาไทย 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาศิลปะ 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาการงานอาชีพ 
- มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
- มีความรอบรู้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ถือเป็นกลไก

ส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยค านึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการน าสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่าน
มาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มีศักยภาพ หลายคนสามารถเป็นตัวแทนใน
ระดับจังหวัดเข้าร่วมการในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ถ้าได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่าง
อิสระและสร้างสรรค์ ใช้ เวลาว่างให้ เ กิดประโยชน์ รวมทั้ งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดข้ึนอย่างสูงสุด อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อน 
เพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางวิชาการและศักยภาพในด้านต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐาน และศักยภาพพร้อมที่จะน าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือการเข้า
ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมและสามารถได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับภาค/ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค/ระดับชาติใน
งานศิลปหัตถกรรม 



3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม และได้รับเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 80 ของจ านวนรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค 
ระดับชาติของจ านวนรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และศักยภาพในด้านต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.2.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และทักษะด้าน
ต่างๆ ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการด าเนินชีวิตได้ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 ประชุมวางแผนการส่ง
กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

- - ต.ค.63 - -ครูสุพักตร์ 
-หน.กลุ่มสาระ
ฯ 
-หน.กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในกิจกรรมต่างๆ 

- - ต.ค.63 -  

3 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน
เพ่ือแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 

- - ต.ค.63   

4 น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันตามวันเวลาที่ สพม.
18ก าหนด 

- - พ.ย.63   

5 รายงานผลการแข่งขันระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

- - พ.ย.63   

6 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน
ไปต่อระดับภาค 

- - พ.ย.-ธ.ค.
63 

  

7 น านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคตามวัน
เวลาที่กระทรวงก าหนด 

- - ธ.ค.63   



ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

8 รายงานผลการแข่งขันระดับ
ภาค/ชาติ 

- - ธ.ค.63   

รวมงบประมำณ  -  236,335  

5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก 

งบประมำณ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณ

ฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
ภาษาไทย 

- 12,300 2,200 - 14,500 - 

2 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
คณิตศาสตร์ 

- 20,490 - - 20,490 - 

3 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 47,950 10,000 - 57,950 - 

4 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- 16,320 3,000 - 19,320 - 

5 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- 15,560 - - 15,560 - 

6 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
ศิลปะ 

- 5,990 2,850 - 8,840 - 

7 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
การงานอาชีพ 

- 21,780 25,280 - 57,360 - 

8 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
ภาษาต่างประเทศ 

- 15,000 - - 15,000 - 

9 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 26,860 10,755 - 37,615 - 



ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก 

งบประมำณ 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณ

ฑ์ 
รวม 

 รวม - 182,250 54,085 - 236,335 - 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน    จ านวน ........236,335............ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน ................-................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ................-................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร   จ านวน ................-............... บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ    จ านวน ................-................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น   จ านวน ..... 236,335............ บาท 

       (สองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 
 

6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่ม
สาระฯและ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล และเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

- แบบรายงานสรุปการแข่งขัน 
- เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขัน 

2. นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่  

-กลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล และเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

- แบบรายงานสรุปการแข่งขัน 
- เกียรติบัตร/รางวัลการแข่งขัน 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และศักยภาพในด้านต่างๆ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และทักษะด้านต่างๆ ไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ในการด าเนินชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ ณัฐกมล  ทองไทย  ผู้เสนอโครงการ 
(นางณัฐกมล..ทองไทย) 

ต าแหน่ง ครู 
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นางสุพักตร์..ค าภา) 

ต าแหน่ง ผูช้่วยผู้อ านวยการการกลุ่มงานริหารงานวชิาการ 
 
 

ลงชื่อ .............ณัฐชา  จันทร์ดา............ ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางณัฐชา..จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ติว O NET ม.3/ม.6) 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่  1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้การใช้งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
     2. พอประมาณกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
  หลักควำมมีเหตุผล 
   1. มีการพิจารณาใช้งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
   2. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน   
   3. ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
   4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้มากขึ้น 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   1. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
   2. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน 
   3. มีการประเมินผลการท างานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนางานต่อไป  
   4. ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน วิทยากรพิเศษ 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   1. มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
   2. ประหยัดงบประมาณ ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 

 3. สร้างจิตส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ 
 
เงื่อนไขควำมรู้ 

   1. ฝึกความรู้ให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ตามมาตรฐาน 
  2. มีความรู้ในการด าเนินงาน การเงิน พัสดุ และอ่ืน ๆ   
1. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement  



  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา จัดท านโยบายว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการปรับการเรียน
การสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่ 5 ที่เน้น
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ ผู้เรียน
มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้   
  กลุ่มงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท ากิจกรรมประมวล
ความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และกิจกรรมสานฝันสู่วันสอบ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุ่มสาระ
หลักให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. วัตถุประสงค์  
   2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ได้ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4  กลุ่มสาระการเรียนให้สูงขึ้น    
  2.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนให้สูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   
   1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 317 คน  
   2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 202 คน 
  3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ   
   1) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในทุก
กลุ่มสาระวิชา 
   2) นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 วางแผน   ต.ค.63  นางสาวปวิตรา 

2 ด าเนินงาน   ม.ค.-ก.พ.64 201,300 ครูระดับชั้นม.3 
และ ม.6 

3 สรุปผล   ม.ค.64  นางสาวปวิตรา 

รวมงบประมำณ    201,300  



5. งบประมำณ 

 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ เงินนอก
งบประมำ

ณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 ประมวลความรู้สู่การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

28,800 65,600 4,350  98,750 
 

2 สานฝันสู่วันสอบนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

36,000 53,500 13,050 - 102,550 
 

รวม 64,800 119,100 17,400 - 201,300  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    5.2 ประเภทงบประมาณ 
   - เงินอุดหนุน จ านวน ......... 201,300....... บาท 
   - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
   - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
   - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
    - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
   รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .......... 201,300...... บาท 
                        (สองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ด าเนิน
กิจกรรมติว O NET ระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 ประสบความส าเร็จ ราบรื่นไปได้
ด้วยดี สามารถปฏิบัติภาระงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 100 % 

ส ารวจความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

แบบสอบถามประเมิน
กิจกรรม 

 
 
 

6.2 การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายของกิจกรรม 

ส ารวจความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

แบบสอบถามประเมิน
กิจกรรม 

 
 



7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพิ่ม สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ในทุกกลุ่มสาระวิชาที่มีการจัดสอบ 
 7.2 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551  
  

ลงชื่อ ปวิตรา วินทะชัย ผู้เสนอโครงการ 

                                      (นางสาวปวิตรา  วินทะชัย ) 

                          ต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการเรียน 

   ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                         (นางสุพักตร์  ค าภา) 

                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำห้องสมุดเพื่อเสริมสร้ำงแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  นำงไพวรรณ  สุขปำนเจริญ 
ระยะเวลำด ำเนิน ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
  1. จัดหาหนังสือทรัพยากร สารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตร 
  2. ใช้เทคโนโลยี การจัดเก็บ และสืบค้น ทรัพยากร สารนิเทศ สารสนเทศ อย่างเหมาะสม สะดวก
ต่อการเข้าถึง และใช้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  1. มีการพิจารณาการใช้งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
  2. มีการท าสรุปผล การด าเนินงานมาพิจารณาประกอบการตัดสินในการด าเนินงาน 
  3. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  1. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  2. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด 
  3. มีการสรุปผลการด าเนินงาน และน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุจุดประสงค์ 
 2. มีความเสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 3. มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง 
 4. มีความอดทน ความเพียรพยายาม 
 5. ปฏิบัติงานอย่างมีสติ รอบคอบ 
 6. มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 7. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

 เงื่อนไขควำมรู้ 
 1. ความรู้รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อรอบๆตัว

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 



1. หลักกำรและเหตุผล  
 การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ แนวคิด
ใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประเทศไทยตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวและให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกัน    
จัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กอปรกับรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มาตรฐานและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส และ 
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลดี ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ที่มา: นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา : 2559) และยุทธศาสตร์20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย 
พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะ  ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและ
พลเมืองโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง  
 ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงได้จัดท ากิจกรรมกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือ e-book  กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านเขียนอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมยอดนักอ่าน  และกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีหนังสือดีและสื่อดิจิทัล ทีเ่ข้าถึงได้อย่างสะดวก 
ทันสมัยหลากหลายประเภทอย่างเพียงพอตรงกับความต้องการตามหลักสูตร  มีสถานที่บรรยากาศห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรณารักษ์ให้บริการ ด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
   2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม 
   2.3 เพ่ือจัดบรรยากาศในการศึกษาค้นคว้าและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อ านวยความสะดวกต่อการใช้
บริการของครูและนักเรียน 
   2.4 เพ่ือให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการอ่าน รู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2.5 เพ่ือจัดให้มีหนังสือดีสื่อการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  ครู  และ
ชุมชน 



 2.6  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมบรรยากาศ และจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.7 เพ่ือพัฒนาครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

 3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าใช้บริการห้องสมุดและศึกษาค้นคว้า
ร้อยละ 80 

 3.1.2 ครูและนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้บริการในระบบ  e-
book ร้อยละ 80 

 3.1.3 นักเรียนสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้คล่องมากข้ึน ร้อยละ 80 
 3.1.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

นักเรียน 
 3.1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
   นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่

 

กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน พ.ค. – ก.ย. 
63 

18,650 - - นางไพวรรณ   
สุขปานเจริญ 

2 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ  
e-book 

พ.ค. – ก.ย. 
63 

6,043 - - นางไพวรรณ   
สุขปานเจริญ 

3 กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านเขียน
อย่างสร้างสรรค์ 

พ.ค. – ก.ย. 
63 

3,535 - - นางสาวชนา
กานต์  วิเศษ 

4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

พ.ค. – ก.ย. 
63 

1,420 - - นางไพวรรณ   
สุขปานเจริญ 

5 กิจกรรมยอดนักอ่าน พ.ค. – ก.ย. 
63 

9,664 - - นางไพวรรณ   
สุขปานเจริญ 



ที ่

 

กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
บูรณาการโครงงาน สืบสาน
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

  พ.ย. 63 – 
ม.ค. 64 

9,000 นางไพวรรณ   
สุขปานเจริญ 

รวมงบประมำณ  39,312  9,000  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน   18,650  18,650  
2 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ      

e-book 
  

6,043  6,043  

3 กิจกรรมพ่ีชวนน้องอ่าน
เขียนอย่างสร้างสรรค์ 

  
3,535  3,535 

 
 

4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

  1,420 
 

1,420 
 

5 กิจกรรมยอดนักอ่าน   9,664  9,664  
รวม   39,312  39,312  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ บูรณา
การโครงงาน สืบสานสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน 

  
9,000  9,000  

รวม   9,000  9,000  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



    5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน        48,312         บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน        48,312       บาท 
                             (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และชุมชน 
มีหนังสือดีสื่อการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ  

วัดความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู และชุมชน 
มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมบรรยากาศ 
และการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัดความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.3 ร้อยละ 80 ของครูบรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทันต่อ
เหตุการณ์ ทันสมัย 

วัดความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
รอบๆตัวมากข้ึน 
 7.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม บรรยากาศห้องสมุดท่ีให้บริการหนังสือ สื่อ/เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ ไพวรรณ สุขปานเจริญ ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางไพวรรณ  สุขปานเจริญ) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานห้องสมุด 
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                          ต าแหนง่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ  ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำศักยภำพครูด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ลักษณะโครงกำร  ( ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงนภัทร  มะอำจเลิศ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
   1. การใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   2. มีจ านวนบุคลาการสอดคล้องกับปริมาณงาน 
   3. ซ่อมแซมและดูแลส านักงานให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ 
  หลักควำมมีเหตุผล 
   1. เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี21 
   2. เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือรองรับเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   1. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
   2. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน  
   3. มีการประเมินผลการท างานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนางานต่อไป  
   4. ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน วิทยากรพิเศษ 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
   2. มีน้ าใจ เสียสละเวลาเพ่ืองานส่วนรวมสม่ าเสมอ 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
   1. การท างานอย่างเป็นระบบ 
   2. ความรอบรู้ในงานส่งเสริมด้านวิชาการ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียน อีกทั้งเป็นการดูแล บ ารุงรักษา ส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญ และก าลังใจในการ
ท างาน มีความเสียสละ และอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ 



 ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายในการเข้ารับการอบรมของครู  เพื่อพัฒนาสู่
การบริการตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดถึงเป็น การเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์โครงกำร 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
3. เป้ำหมำยโครงกำร 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 3.1.1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านกระบวน  
การจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 
ระดับดีข้ึนไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
 3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษา 

ดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
4. กิจกรรม และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ปีการศึกษา 2563  

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 ประชุม/วางแผน การด าเนิน
กิจกรรม 

เมษายน 
2563 

   ผู้บริหารและ
คณะครู

โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม 

2 เสนอขออนุมัติการจัด
กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2563 

68,640   นางนภัทร 
มะอาจเลิศ 

3 ด าเนินการตามแผน พฤษภาคม 
2563 – 
เมษายน 
2564 

   ผู้บริหารและ
คณะครู

โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม 

4 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

เมษายน 
2564 

   นางนภัทร 
มะอาจเลิศ 

รวมงบประมำณ  68,640    



5. งบประมำณ 
    5.1 รายละเอียดงบประมาณ 
 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนา 

 50,000   50,000 
 

2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
GOOGLE CLASSROOM ส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 13,440 5,200  18,640 

 

รวม  63,440 5,200  68,640  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ..... 68,640…......... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ..... 68,640..........    บาท 
                                            (หกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ ..80 

1. ประเมินการท างานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
2. สังเกตสภาพจริงที่เป็นผลมาจาก
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  เช่น  
เอกสารหลักฐานที่จัดท ารายงานการ 
อบรม ประชุม สัมมนา เป็นต้น 
4. สัมภาษณ์/สอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 พัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 



 7.2 ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 7.3 ครูและบุคลากร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ลงชื่อ นภัทร  มะอาจเลิศ ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางนภัทร  มะอาจเลิศ) 
                                            ต าแหน่ง ครู 
 
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ .ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร พัฒนำศักยภำพผู้เรียนภำษำไทย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์วิชำกำรของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสำระภำษำไทย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
หลักควำมพอประมำณ 

1. ใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
ประหยัดและคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

2. ใช้ถ้อยค าภาษาในการสื่อสารที่เป็นระบบระเบียบ ท าให้การสื่อสารไม่เกิดอุปสรรค โดยน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพใน
อนาคต อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

 หลักควำมมีเหตุผล 
1. มีการพิจารณาการใช้งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
2. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
3. ใช้ถ้อยค าภาษาถ่ายทอดประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้อย่างมีเหตุผล 

 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียดโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
2. มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 
3. รู้จักการใช้ถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
1. มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานอย่างมีสติและรอบคอบ  
2. มีคุณธรรมด้านการแบ่งปัน สัมมาทิฐิและหิริโอตตับปะ 

 เงื่อนไขควำมรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะภาษาไทย น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชีพ  น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 

1. หลักกำรและเหตุผล 
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ตาม
มาตรา 22 ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใน
การเรียนการสอนภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีทักษะการใช้
ภาษา แต่ปัจจุบันผู้เรียนไม่ค่อยจะเห็นความส าคัญของภาษาไทย ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลัก เกิดปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  



      ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยได้ด าเนินงาน
กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ภาษาไทย อ่านง่ายเขียนคล่อง ท่องอาขยาน ปั้นดินให้เป็นดาว (ส่งนักเรียนแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก)  หนังสือเล่มเล็ก  ส่งเสริมรักการอ่าน  ผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนา
ห้องศูนย์การเรียนรู้และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางภาษาในแนวทางที่ถูกต้อง 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมสูงขึ้นร้อยละ  
    3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ   
       3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
       3.2.2 นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกทางภาษาในแนวทางท่ีถูกต้อง 
    3.3.3 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกคนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษา
ประจ าชาติ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. กิจกรรมบูรณาการ

สัปดาห์ภาษาไทย 
มิ.ย.- ก.ค.63 

4,540 
- - นางอทิตยา 

น.ส.ดวงดาว   
2. กิจกรรมอ่านง่าย

เขียนคล่อง 
พ.ค.- ก.ย.63 

1,520 
พ.ย.63- 
มี.ค.64 

100 
น.ส.พัชรินทร์  

3. กิจกรรมปั้นดินให้
เป็นดาว (ส่งนักเรียน
แข่งขันทักษะ
ภายนอก 

พ.ค.-ก.ย.63 

4,620 

พ.ย. 63- 
ก.พ 64 

4,850 

น.ส.นวรัตน์ 
นายธนาคาร  

4. กิจกรรมท่อง
อาขยาน 

พ.ค.- ก.ย.63 
1,094 

พ.ย. 63-
มี.ค.64 

270 
น.ส.ชนากานต์ 

5. กิจกรรม พัฒนาห้อง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

พ.ค.- ก.ย.63 

9,490 

- - นางสุเนตรา 



ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
6. กิจกรรมท าหนังสือ

เล่มเล็ก 
มิ.ย.- ก.ค.63 

4,601 
- - นางมธุริน   

7. กิจกรรมผลิตสื่อ
นวัตกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ 

เม.ย.- ก.ย.63 
6,410 

- - นางสุเนตรา 

8. กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 

พ.ค.- ก.ย.63 
1,640 

- - นางไพวรรณ 

รวมงบประมำณ  33,915  5,220    39,135  
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์
ภาษาไทย 

  4,540  4,540 
 

2 กิจกรรมอ่านง่ายเขียนคล่อง   1,520  1,520  

3 กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว   2,000 2,620  4,620  

4 กิจกรรมท่องอาขยาน   1,094  1,094  

5 กิจกรรมพัฒนาห้องการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 1,000 8,490  9,490 
 

6 กิจกรรมท าหนังสือเล่มเล็ก   4,601  4,601  

7 กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

  
6,410  6,410  

8 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   1,640  1,640  

รวม  3,000 30,915  33,915  



(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมอ่านง่ายเขียนคล่อง - - 100 - 100 - 

2 กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว - 2,000 2,850 - 4,850 - 

3 กิจกรรมท่องอาขยาน - - 270 - 270 - 

รวม - 2,000 3,220 - 5,220 - 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน         39,135        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน         39,135       บาท 
                                           (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและ
เป้ำหมำย 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ า
ชาติ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

6.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตาม
หลักภาษา 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

6.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
กล้าแสดงออกทางภาษาใน
แนวทางท่ีถูกต้อง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 
 7.2 นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 
 

ลงชื่อ สุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา) 

                            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                        (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                       ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
                                   4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
          มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิด พูด ท า โดยรู้จักประมาณตน บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
   
  หลักควำมมีเหตุผล 
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องมีการตัดสินใจที่เป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลัก
ความเป็นจริง โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ   
   
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทั้งทางด้านจิตใจและการกระท า มี
ความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิต 
 
 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบัติงานโดยมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  



1. หลักกำรและเหตุผล  
 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ให้
ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ าเป็นต้องมีวัสดุ
ครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์เป็นสวนส าคัญท่ีจะต้องมีการจัดหาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและท า
สื่อการสอน อย่างไรก็ตามการแสดงออกซ่ึงศักยภาพที่ดีคือ การให้เยาวชนไทยมีความสามารถหลากหลายด้าน 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงด้านวิชาการด้วยดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จะเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ และตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ อันเป็นศาสตร์พื้นฐานในการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้ท ากิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
รองรับงานและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ กิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP (The 
Geometer's Sketchpad) กิจกรรมเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ และกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์
อย่างได้ผลดี และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านคณิตศาสตร์ 
   2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ
ในการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 
   2.3 เพื่อมีวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   2.4 เพื่อพัฒนาห้องเรียนและห้องส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  2.6 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ รู้จักการน าความรู้ที่เก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.7 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น 
 2.8 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.9 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
  2.10 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.11 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการน าความรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 



  2.12 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล สร้าง
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์  
  2.13 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของธรรมชาติ สัตว์ป่า ป่าไม้และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดย 

เข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายเยาวชนคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ กิจกรรม GSP และ    
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้รับการเปิดโอกาส และ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ตามสนามแข่งขันต่าง ๆ  

3.1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/เข้ารับการอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ดีขึน้ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/เข้ารับการอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม/เข้ารับการอบรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และ
ตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี 
 3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม/เข้ารับการอบรม มีทักษะ ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 
ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

ตลอดปี
การศึกษา 

9,090 ตลอดปี
การศึกษา 

12,940 นายวฒุิพงษ์  เข็มด้วง 
นางขนษิฐา  วรรณสวาท 

2 วันรักคณิตศาสตร ์   มกราคม 64 15,870 น.ส. สุกัญญา  ตน้ไทร 
3 ค่ายคณิตศาสตร์เชงิ

อนุรักษ์ธรรมชาต ิ
  มกราคม 64 44,040 นายซาราวรรณ์  พุทธ

รักษ์ 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม GSP 

มิถุนายน-
กรกฎาคม63 

22,270   นางมลัลิกา  ฮาร์เตอร์ 

5 เสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

ตลอดปี
การศึกษา 

3,080 ตลอดปี
การศึกษา 

2,080 นางจนิตนา จูมสสีิงห์ 

รวมงบประมำณ  34,440  74,930  



5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ รวม 

1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - 9,090 - 9,090 

 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้วยโปรแกรม GSP 

- 
18,900 3,370 - 22,270  

3 เสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

- 2,080 1,000  3,080 
 

รวม  20,980 13,460 - 34,440  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- - 12,940 - 12,940 
 

2 วันรักคณิตศาสตร ์ - - 15,870 - 15,870  
3 ค่ายคณิตศาสตร์เชงิอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ
2,000 36,520 5,520 - 44,040 

 

4 เสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

- 2,080   
2,080  

รวม 2,000 38,520 34,330 - 74,930  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 5.2 ประเภทงบประมาณ 
       - เงินอุดหนุน   จ านวน          109,370     บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน         109,370     บาท 



                     (ตัวอักษร  หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่าย
เยาวชนคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ กิจกรรม GSP 
และกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

- ส ารวจความพึงพอใจ 
- สังเกต 
 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

6.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน ได้รับการเปิดโอกาสและ
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ตามสนามแข่งขันต่าง ๆ  

- สังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม /
เข้ารับการอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ดีขึ้น มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
และตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับดี 

- สอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 7.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 7.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
 7.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์  
 7.5 นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 7.6 นักเรียนรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและน าความรู้ที่ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.7 นักเรียนรู้จักน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7.8 นักเรียนมีความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของไทย 
 7.9 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้นได้ 
 7.10 นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
 

ลงชื่อ วุฒิพงษ์  เข็มด้วง ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นายวุฒิพงษ์  เข็มด้วง) 

                                  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                               (นางสุพักตร์  ค าภา) 



                                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

 

                                ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางณัฐชา  จันทรด์า) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร   พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
   จัดกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มาก
ที่สุด และใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  หลักควำมมีเหตุผล 
   1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียน 
   3. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   4. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมมาพิจารณาประกอบการวางแผนการด าเนินงาน 
 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
   1. มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
   3. มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 
 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. ความรู้เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   3. ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



1. หลักกำรและเหตุผล  

  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 - 2579) เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของ
สังคมและประเทศชาติ โดยการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนการสอนยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ได้ฝึก
ทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะกระบวนการกลุ่ม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560)  กล่าวถึงเป้าหมายของการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด  

  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การ
ทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบ เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กว้างไกลจากการเรียนรู้ 
ด้วยประสบการณ์จริง 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.4 เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพียงพอ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 

  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   3.1.1 นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3.1.2 นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ได้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ปลอดภัย เหมาะกับการพัฒนาการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  
   3.1.3 นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีจิตส านึกท่ีดีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 



   3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ และได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 นักเรียนได้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และ
สามารถการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   3.2.3 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63-มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 กิจกรรมห้องเรียนรู้ศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

พ.ค.–ต.ค.
63 

16,805 พ.ย.63-
มี.ค.64 

17,655 ครูสิริกร 
ครูสุชาวดี 

2 กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสารักษ์
ป่าสิริเจริญวรรษ 

ก.ค.-ส.ค. 
63 

500 - - ครูพิศมัย 

3 กิจกรรมอบรมเครื่องบินพลังยาง ก.ค.63 2,039 - - ครูจันทิมา 
4 กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ า ก.ค.63 1,890 - - ครูพิศมัย 
5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.63 5,756 - - ครูจารุวรรณ 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี 
coding scratch 

  พ.ย.-ธ.ค.
63 

18,840 ครูสุชาวดี 

7 กิจกรรมอบรมโครงงาน   พ.ย.63 500 ครูรณชัย 
8 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   พ.ย.63-

มี.ค.64 
2,400 ครูรัตติกาล 

9 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอน (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
442) 

พ.ค.–ต.ค.
63 

369,000 พ.ย.63-
มี.ค.64 

414,000 ครูสุชาวดี 

10 พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่
ช ารุด 

พ.ค.–ต.ค.
63 

20,000 พ.ย.63-
มี.ค.64 

40,000 ครูไวฑูรย์ 

รวมงบประมำณ  415,990  493,395  
 
 
 
 



5. งบประมำณ 
  5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำ 
ใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  16,805  16,805  

2 กิจกรรมกิจกรรมค่ายเยาวชน
อาสารักษ์ป่าสิริเจริญวรรษ 

  500  500  

3 กิจกรรมอบรมเครื่องบินพลัง
ยาง 

  2,039  2,039  

4 กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ า   1,890  1,890  
5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  50 5,706  5,756  
6 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ

สอน (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
442) 

     369,000 

7 พัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

     20,000 

รวม  50  26,940  26,990  389,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก 
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  17,655  17,655  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี 
coding scracth 

2,800 11,040 5,000 - 18,840  

3 กิจกรรมอบรมโครงงาน   500  500  
4 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   2,400  2,400  
5 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ

สอน (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
442) 

     414,000 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก 
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

6 พัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

     40,000 

รวม 2,800 11,040 25,555  39,395 454,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

  5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน      47,545           บาท 
    - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน       861,840        บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน             -            บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน       909,385        บาท 
     (เก้าแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 100 ของการจัดกิจกรรม
ด าเนินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึกท่ีดี
ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6.4 แหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้  ทดลอง  และ
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จากการส ารวจตรวจสอบ แบบส ารวจศูนย์การเรียนรู้ 

6.5 นักเรียนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัย เพียงพอกับกิจกรรมการเรียน
การสอน  

สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 

แบบสังเกต 

 
 
 



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.2 ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กว้างไกล สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 7.3 ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 7.4 มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ลงชื่อ สิริกร  บุญเลิศ  ผู้เสนอโครงการ 
                                          ( นางสิริกร  บุญเลิศ ) 
                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

  ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       ( นางสุพักตร์  ค าภา ) 
                       ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       ( นางณัฐชา  จันทร์ดา ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 

ลักษณะโครงกำร  ( √) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 

  การคิด พูด ท า อย่างประมาณตน บนพ้ืนฐานความเป็นจริงให้เกิดความพอดี พอเหมาะ 
พอควร โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
  หลักควำมมีเหตุผล 
    การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
    การไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ 
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   เสริมสร้างคุณธรรมให้เป็นพ้ืนฐานทั้งด้านจิตใจและการกระท า ประกอบด้วยความ 
ตระหนักในคุณธรรมละอายในการท าความชั่ว การตั้งม่ันในความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
    เงื่อนไขควำมรู้ 
    มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ใช้ความรอบคอบที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านแนวการจัดการศึกษา
ตาม มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ



เต็มตามศักยภาพโดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  
  ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพทั้งผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพครูไปพร้อมกัน โดยค านึงถึงภาระงานที่ต้องด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  ทั้งด้านให้ความรู้ในเนื้อหาสาระและด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 
21 ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
อันเป็นประมุข 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็น
พลโลก  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
    3.1.1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
    3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการรียนรู้ 
  3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    3.2.1 ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก  
    3.2.3 ครูผู้สอนและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
คุณภาพ  
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีงบประมำณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้   

ตลอด 

ปีการศึกษา 

38,520   นางนฤพร  ภักดี 

2 สัปดาห์อาเซียน 3-7 ส.ค.
2563 

3,000   ครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 

รวมงบประมำณ  41,520     

5. งบประมำณ 
  5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ ค่ำ 

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้   

3,300 - 32,220 3,000 38,520 - 

2 สัปดาห์อาเซียน - - 3,000 - 3,000 - 
รวม 3,300 - 35,220 3,000 41,520 - 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
  5.2 ประเภทงบประมำณ 
   - เงินอุดหนุน จ านวน       41,520         บาท 
   - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน           -             บาท 
   - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน           -             บาท 
   - เงินระดมทรัพยากร จ านวน           -             บาท 
   - เงินอ่ืน ๆ จ านวน           -             บาท 
   รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน       41,520        บาท 
                                                     (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 
 



6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม 
เป้าหมายร้อยละ 95 นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร  

- การสรุปการวัดและประเมินผลการเรียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- การรายงานสรุปโครงการและกิจกรรม 
- การรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

- แบบประเมินผล 
- แบบทดสอบ 

6.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อและใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

- การรายงานการผลิตสื่อ และนวัตกรรม  
 

- แบบรายงาน 

6.3 ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสรุปการวัดและประเมินผลการเรียน  
- การรายงานการประเมินตนเอง 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบนิเทศการสอน 

6.4 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย12 
ประการบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลก  

- การสรุปการวัดและประเมินผลการเรียน  
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- การรายงานสรุปโครงการและกิจกรรม 
- การรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

- แบบประเมินผล 
- แบบทดสอบ 

6.5 ครูผู้สอนและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

- การรายงานการผลิตสื่อ และนวัตกรรม 
- บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

- แบบนิเทศ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  7.1 ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี 
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก  
  7.3 ครูผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ นฤพร  ภักดี ผู้เสนอโครงการ 
   (นางนฤพร  ภักดี) 
                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 



ลงชื่อ สุพักตร์ ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       ( นางสุพักตร์  ค าภา ) 
                       ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  ศูนย์สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 1.พัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
       กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
ระยะเวลำด ำเนิน  พฤษภำคม 2563– กันยำยน 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 

  การคิด พูด ท า อย่างประมาณตน บนพ้ืนฐานความเป็นจริงให้เกิดความพอดี พอเหมาะ 
พอควร โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
  หลักควำมมีเหตุผล 
    การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
    การไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ 
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
   เสริมสร้างคุณธรรมให้เป็นพ้ืนฐานทั้งด้านจิตใจและการกระท า ประกอบด้วยความ 
ตระหนักในคุณธรรมละอายในการท าความชั่ว การตั้งม่ันในความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
    มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ใช้ความรอบคอบที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  เนื่องด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเป็นศูนย์กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตของกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  



  ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
  2.2 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนในระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก  
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม 
  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ    
   จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 13 รายการ  
  3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ    
   นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สหวิทยาเขต ชลบุรี 3 ท าให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง
ในระดับต่อไป 
4. กิจกรรม และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
ที่  

 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภำคเรียนที่ 1/2563 ภำคเรียนที่2/2563 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสหวิทยาเขต 
ชลบุรี 3, กลุ่มโรงเรียน
เอกชน,สังกัดกองทัพเรือ 
และสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุร ี

- - กันยายน 63 625 นางนฤพร  
ภักด ี
และกลุ่ม
สาระฯ 
สังคมศึกษา 

2 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 

- - ตุลาคม 63 - นางนฤพร  
ภักด ี
และกลุ่ม
สาระฯ 
สังคมศึกษา 

3 ประสานงานกับหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาของ สพม
,เขต 18 

- - ตุลาคม 63 - นางนฤพร  
ภักด ี
และกลุ่ม
สาระฯ 
สังคมศึกษา 



 
5. งบประมำณกิจกรรม 
  5.1 รายละเอียดงบประมาณ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 ค่าอาหารกลางวนั 
คณะกรรมการตัดสินและครู
ที่มาปฏบิัติหน้าที่ตามค าสั่ง  
(145x50= 7,250 บาท)  
และอาหารว่างของ
คณะกรรมการตัดสินและครู
ที่มาปฏบิัติหน้าที่ตามค าสั่ง  
(145x25=3,625 บาท) 

 
 
 
 
 
- 

10,875  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

10,875  
 
 
 
 
- 

2 ค่าอาหารว่างการประชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สหวิทยา
เขตชลบุรี 3 และผู้เกี่ยวข้อง 
(25x25=625 บาท) 

- 625 - - 625  
 
- 

3 อุปกรณ์เครื่องเขียน 
ปากกาน้ าเงิน 5 โหล 
ดินสอ 5 โหล  
ยางลบดินสอ 5 โหล 
น้ ายาลบค าผิด 13 ด้าม 

 
 
 
 
 

 
 

 
300 
300 
300 
585 

  
 

1,485 

 

4 ป้ายไวนลิ ตามรูปแบบที่สพฐ
,ก าหนด จ านวน  
2 ป้าย  
- ขนาด 1.3 x 5 เมตร 
- ขนาด 2 x 4.25 เมตร 

  
 

1,000 
1,000 

   
 

1,000 
1,000 

 

รวม - 13,500 1,485 - 14,985 - 

4 ด าเนินกิจกรรมการแข่งขัน - - พฤศจิกายน 
63 

14,360 นางนฤพร  
ภักด ี
และกลุ่ม
สาระฯ 
สังคมศึกษา 

5 สรุปผลการด าเนินงาน - - พฤศจิกายน 
63 

- นางนฤพร  
ภักด ี

รวมงบประมำณ - - - 14,985  



(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)   

  5.2 ประเภทงบประมำณ  
    - เงินอุดหนุน จ านวน       14,985           บาท 
   - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน           -               บาท 
   - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน           -               บาท 
   - เงินระดมทรัพยากร จ านวน           -               บาท 
   - เงินอ่ืน ๆ จ านวน           -               บาท 
   รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน        14,985          บาท 
        (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล    

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ของกลุ่ม
สาระสงัคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรมครบทุก
รายการ 

รายการกิจกรรมที่จัด -  

6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ ใน
ระดับด ี

ตอบแบบประเมิน แบบประเมนิกิจกรรม 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  7.1 ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 
  7.2 ครู และนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 
  7.3. นักเรียนได้รับการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในระดบัสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
กลางและภาคตะวนัออก ระดับประเทศต่อไป 
 

ลงชื่อ นฤพร  ภักดี ผู้เสนอโครงการ 
        (นางนฤพร  ภักดี) 
                ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภาผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                 ต าแหน่ง   ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 



โครงกำร พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
หลักควำมพอประมำณ  

การพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียนท าให้นักเรียนรู้จักตนเองในเรื่องสุขภาพ  นักเรียนจึง
ตระหนักเรื่องสุขภาพ เกิดการดุแลรักษาสุขภาพของตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บป่วย 
ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ 
หลักควำมมีเหตุผล 
 เมื่อมีการดูแลสุขภาพ ก็ท าให้สุขภาพแข็งแรง  เมื่อสุขภาพแข็งแรงก็ลดการเจ็บป่วย 
หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
 การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายในการป้องกันโรค 
เงื่อนไขคุณธรรม 
 นักเรียนจะเกิดการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งตรงกับภาษิตโบราณว่า  “ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน “ 
เงื่อนไขควำมรู้ 
 นักเรียนเมื่อทราบเรื่องสุขภาพ จะต้องมีการพัฒนาท าให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ือปรับปรุงสุขภาพ 
สมรรถภาพให้ดีขึ้น   
 1. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามแนวนโยบายของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพ เด็กไทยยุคใหม่ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการ จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดการเรียนการสอน 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน และส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬา ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและ โรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  2.2. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
  2.3. เพื่อทดสอบสมรรถาพทางร่างกายของนักเรียน และสร้างเสริมสุขภาพกายท่ีดีให้กับนักเรียน  
 2.4. เพ่ือจัดกีฬาภายในส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีน้ าใจนักกีฬา 
 
 



3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ     
    3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีร่างกายและสุขภาพที่ดี 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ    
       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ได้แสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา และมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น

เลิศทางกีฬา การแข่งขัน
กีฬาภายนอก 

ตลอดปี
การศึกษา 

12,000 ตลอดปี
การศึกษา 

8,000 นายธรรมนิตย์ 

2. จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

25,000 ตลอดปี
การศึกษา 

21,244 นายทรงกิจ 
นายนิรวิทย์ 

3. กิจกรรม Smart Student เม.ย.-ก.ย. 3,000 - - นายอัครเนตร 
4. กิจกรรมกีฬาภายใน - - พ.ย. 63 – 

ม.ค. 64 
158,400 

 
นายทรงกิจ 
ปรียนันท์ 

รวมงบประมำณ  40,000  179,644 216,944 
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

  25,000  25,000 

 

2. กิจกรรม Smart Student   3,000  3,000  
3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น

เลิศทางกีฬา การแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

 12,000   12,000 
 

รวม  12,000 28,000  40,000  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1. จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

- - 21,244 - 21,244 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา การ
แข่งขันกีฬาภายนอก 

- 8,000 - - 8,000 
 

3. กิจกรรมกีฬาภายใน 4,800  21,480  26,280 132,120 
รวม 4,800 8,000 49,844 - 62,644 132,120 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
       - เงินอุดหนุน   จ านวน       107,644        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน .........120,000…...... บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น                      จ านวน       227,644        บาท 
                                                (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ 100 

ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

6.2 ร้อยละความพึงพอใจผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับมาก ขึ้นไป 

สอบถาม สอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์  
 7.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  
 7.3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
 7.4. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจตามจุดประสงค์ด้านวิชาการ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  
 7.5. นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านการกีฬา
สามารถพัฒนา ทักษะได้สูงขึ้น 



 
ลงชื่อ ทรงกิจ  โพธิข า ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นายทรงกิจ  โพธิข า) 
                                 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

   ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางสุพักตร์     ค าภา) 
                         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นางณัฐชา     จันทร์ดา) 
                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1,2,4 
 ตัวช้ีวัดที่  2 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
 ตัวช้ีวัดที่  4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
    ตัวช้ีวัดที่  14 ให้ควำมร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถำนศึกษำ 
    ตัวช้ีวัดที่  15 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
    ตัวบ่งช้ีที่  16 กำรพัฒนำสุนทรียภำพ 
ลักษณะโครงกำร  (   ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลำด ำเนิน ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
     หลักควำมพอประมำณ 
 ความพอดีในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป สามารถมารถน ามาพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักควำมมีเหตุผล 
 การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือ
พัฒนาครูและผู้เรียน 
   หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น 
จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน  
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตและการประกอบการปฏิบัติกิจกรรม 
 
  1. หลักกำรและเหตุผล 
 กลุ่มสาระศิลปะมีการ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากลุ่มสาระศิลปะเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  มีสุนทรียภาพ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต และได้
ด าเนินการตามกิจกรรม ทั้งด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ 
 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรยีนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

   2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    2.3  เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
3. เป้ำหมำย 
      3.1  ด้ำนปริมำณ 
   3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร้อยละ 80 ก็ได้ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์  

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1  ผู้เรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของการเรียน  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
        3.2.2  ผู้เรียนได้ปฏิบัติในเรื่องการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคมมีพัฒนาการทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เมย.63 - กย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ตค.63 - มีค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำ
ณ 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

มีค.- กย.
63 

 

15,240 ตค.63-
มีค.64 

 
- 

5,280 ครูก่ิงแก้ว 
  

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอน  
ศิลปะ  ดนตรีไทย ดนตรี
สากล นาฏศิลป์ 

มีค.- กย.
63 

 

48,776 ตค.63-
มีค.64 

 
- 

17,580 ครูก่ิงแก้ว 
ครูธัญชนก 
ครูวัลย์ลิกา 
ครูสปัณค์หยก 
ครูนพมาศ 
ครูวัฒนประภา    

3 กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงานศิลป์ 

มีค.- กย.
63 

 

3,000  
 

- ครูก่ิงแก้ว 

4 ประกวดวาดภาพระบาย
สี หัวข้อ วิถีไทย 

มีค.- กย.
63 
 

6,124 
  ครูนพมาศ 

 

รวมงบประมำณ  73,140  22,860  

 



5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่ม
สาระศิลปะ 

  15,240  15,240 

 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอน  
ศิลปะ  ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล นาฏศิลป์ 

 

10,606 29,700 8,470 48,776  

3 กิจกรรม  สร้างสรรค์
ผลงานศิลป์ 

  3,000  3,000 
 

4 ประกวดวาดภาพ
ระบายสี หัวข้อ วิถี
ไทย 

  6,124  6,124 
 

รวม  10,606 54,064 8,470 73,140  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
เพื่อจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระศิลปะ 

  5,280  5,280 
 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เรียนการสอน  ศิลปะ  
ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
นาฏศิลป ์

  

17,580 - 17,580  

รวม   22,860  22,860  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 
 



5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน      96,000          บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน...............................   บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน        96,000          บาท 
                     (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและ
เป้ำหมำย 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ ......80........... 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. เกียรติบัตร 
3. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

6.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้าน
งานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
 

2. นักเรียนพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. เกียรติบัตร 
3. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

6.3. นักเรียนมีความรักและหวง
แหนศิลปะวัฒนธรรมไทย 
 

3. นักเรียนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชน 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. เกียรติบัตร 
3. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
7.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

   7.2  นักเรียนได้มีสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    7.3  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
 

ลงชื่อ กิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางก่ิงแก้ว  ศิริโชคชัย ) 
                                 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระฯศิลปะ  
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ . ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 



โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                               2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                               3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
                               4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
          มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
          ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้สถำนศึกษำจัด
ภำพ แวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 
         มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
         ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถ 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบ นำยบุญเชิด  ค ำงำม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
หลักควำมพอประมำณ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้การใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. วางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 

หลักควำมมีเหตุผล 
1. มีการพิจารณาใช้งบประมาณตรงกับความต้องการค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
2. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
3. เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญทุกคนมีความสามารถในเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
5. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตที่ดี  มีความรู้ความสามารถศึกษาต่อระดับสูง

ได้มากข้ึน 
หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

1. มีการวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
2. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ 
4. มีการประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมาใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 

เงื่อนไขคุณธรรม 



1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สร้างความส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เงื่อนไขควำมรู้ 
1. องค์ความรู้ที่ได้รับด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. ความรู้ฝึกทักษะอาชีพ  
3. ความรู้ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ปัญหา 
4. ความรู้ด้านการประสานงาน 
5. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน 

1.หลักกำรและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
4 กล่าวไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และ อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ  
             ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  สถานที่  สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอในใช้งานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนใน
การศึกษาค้นคว้าเกิดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้  กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน เข้าค่ายอบรม ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการศึกษาหาความรู้ใช้ทักษะและประสบการณ์ 
กระบวนการท างานให้กว้างขึ้น สามารถน าไปพัฒนาความคิดและแก้ปัญหาทั้งในและนอกห้องเรียนได้ เพื่อใช้
ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองมีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานเกษตร 



 2.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานช่าง 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานคหกรรม 
 2.7 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานธุรกิจ 
 2.8 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและมีการอนุรักษ์ขนมไทย 
 2.9 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.10 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปสร้างเป็นรายได้ในการประกอบอาชีพ 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       3.1.1 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  จ านวน 5 กิจกรรม 
          3.1.2 นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 2,619  คน 
       3.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นตัวแทนกลุ่มสนใจ จ านวน 40 คน 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
       3.2.1 นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และรายวิชาเพ่ิมเติม(งานเกษตร งานช่าง 
งานคหกกรม และงานธุรกิจ) มีความรู้และทักษะด้านการงานอาชีพสามารถน าไปใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตามศักยภาพ เป็นคนดี ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
       3.2.2 ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาเพ่ิมเติม(งานเกษตร งานช่าง งานคหกกรม และงานธุรกิจ) 
         3.2.3 นักเรียนน าไปเผยแพร่ขยายผลให้เพ่ือนนักเรียนในห้อง 
         3.2.4 นักเรียนมีความสามารถน าไปสร้างรายได้และน าไปประกอบอาชีพ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63 – ก.ย.63) 
ภำคเรียนที่ 2/2563 
 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประ 
มำณ 

วันที่/
เดือน 

งบประ 
มำณ 

1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

7,094 ตลอดปี
การศึกษา 

3,346 นางสาวดลรญา  
นางรัชดาพร   

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานเกษตร 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

- นายบุญเชิด 
 

3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานช่าง 

ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 นายสิทธิพร 
นายนิพนธิ์ 

4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานคหกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 นางสาวสุภัคสร 
นางสาวดลรญา 

5 กิจกรรมขนมไทยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

  มกราคม
2564 

1,300 นางนทีกานต์ 

รวมงบประมำณ  57,094  29,646  



5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

  7,094   7,094 
 

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานเกษตร 

  
20,000 

 20,000  

3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานช่าง 

  
15,000 

 15,000  

4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัด   
การเรียนการสอนงานคหกรรม 

  15,000  15,000 
 

รวม   57,094  57,094  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ใช้สอย ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  3,346  3,346 
 

2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนงานช่าง 

   15,000 15,000  

3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัด  
การเรียนการสอนงานคหกรรม 

  10,000  10,000 
 

4 กิจกรรมขนมไทยภูมิปัญญาชาวบ้าน   1,300  1,300  
รวม   14,646 15,000 29,646  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน         86,740        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน         86,740        บาท 
                                                (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 



6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.2 ครูร้อยละ 80 มีสื่อการเรียนการ
สอน 

    การนิเทศการสอน แบบประเมิน 

6.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม ระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 7.2 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและรายวิชา
เพ่ิมเติม (งานเกษตร งานช่าง งานคหกกรม และงานธุรกิจ) 
 
 7.3 นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและได้พัฒนากระบวนการการท างานสามารถมองเห็นช่อง
ทางการประกอบและการศึกษาต่อและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7.4 ครูมีสื่อวัสดุการ/การปฏิบัติงานสามารถการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ บุญเชิด  ค างาม ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายบุญเชิด  ค างาม) 
                                                  ต าแหน่ง ครู 
 
 
 

   ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางสุพักตร์     ค าภา) 
                         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

   ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นางณัฐชา     จันทร์ดา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 



โครงกำร พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่   
   1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
                4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพศิษย์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพครู/อำจำรย์ 
     ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ครู/อำจำรย์สร้ำงสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพ 
     ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครู/อำจำรย์ ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
ลักษณะโครงกำร  (   ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้การใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2.พอประมาณกับความสามารถของครู และนักเรียน ที่ช่วยกันด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
หลักควำมมีเหตุผล 
6. มีการพิจารณาใช้งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
7. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
8. เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
10. ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
11. การสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตที่ดี 
12. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถศึกษาต่อระดับสูงได้มากข้ึน 
หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
6. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
7. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด 
8. มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 
9. มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ 
10. มีการประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมาใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป 
11. มีการประเมินการท างาน สรุปงาน แล้วน าผลมาใช้ปรับปรุง วางแผนการท างานครั้งต่อไป 

 



เงื่อนไขคุณธรรม 
3. มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
4. ความขยันอดทน ประหยัด 
5. สร้างความส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เงื่อนไขควำมรู้ 
6. องค์ความรู้ที่ได้รับด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
7. ความรู้ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ  
8. ความรู้ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ปัญหา 
9. ความรู้ด้านการประสานงาน 
10. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ปรับหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีหน้าที่หลักในการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียน
ต้องพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน เข้าค่ายอบรม 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการศึกษาหาความรู้ใช้ทักษะและประสบการณ์ 
กระบวนการท างานให้กว้างขึ้น สามารถน าไปพัฒนาความคิดและแก้ปัญหาทั้งในและนอกห้องเรียนได้ เพื่อใช้
ในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัด
กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
โดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาที่พบในการด าเนินกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมามาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้คู่
คุณธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองมีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
 3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ  และรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 1,508 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



       3.2.1 นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ และรายวิชาเพ่ิมเติ่ม(ภาษาจีน) มีความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ เป็นคนดี ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
       3.2.1 ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาจีน) 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เมย.63 - กย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ตค.63 - มีค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/
เดือน 

งบประมำณ 

1 กิจกรรม Chinese Camp เมย.
63 - 

กย.63 

9,605 
 

 - นางสาวชุติกาญจน์  
แก้วสมสิน 

2 กิจกรรม Christmas Day   25 
ธ.ค.  

14,700 นายพรมภร  แสนศรี
แก้ว   

3 กิจกรรม English Camp   ตค.
63 - 
มีค.
64 

17,600 นายณัฏฐ์  หาญพละ 

4 กิจกรรม English 
Delivery 

เมย. - 
กย.63 

2,700   นางนภัทร มะอาจ
เลิศ 

5 มัคคุเทศก์จีนน้อย 
(Chinese Youth 
Guide) 

  ตค.
63 - 
มีค.
64 

4,605 นางสาวกรกนก 
เนตรสว่าง 

6 มัคคุเทศก์น้อย (Youth 
Guide) 

  ตค.
63 - 
มีค.
64 

3,925 นางสาววิริญญา  ศรี
เกื้อกลิ่น 

7 กิจกรรม จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เมย.
63 - 

กย.63 

15,000   นายพรมภร  แสนศรี
แก้ว   

8 วันตรุษจีน   ตค.
63 - 

10,000 นางสาวเบ็ญจมา
ภรณ์   บุญสร้อย 



ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เมย.63 - กย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ตค.63 - มีค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/
เดือน 

งบประมำณ 

มีค.
64 

9 สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จีนการเชิดสิงโต 

  ตค.
63 - 
มีค.
64 

8,000 นางสาวเบ็ญจมา
ภรณ์   บุญสร้อย 

10 English On Air เมย.
63 - 

กย.63 

2,000   นายณัฏฐ์  หาญพละ 

11 กิจกรรม English 
language clinic 

1 
พ.ค. 
– 30 
ก.ย. 
63 

2,200   นางสาวภาวิดา  
จันทร์จุฬา 

รวมงบประมำณ  31,505   58,830  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรม Chinese Camp 7,000 - 2,605 - 9,605  
2 กิจกรรม English Delivery  500 2,200  2,700  
3 กิจกรรม จดัหาวัสดุและครภุัณฑ์

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  15,000  15,000 

 

4 กิจกรรม English On Air   2,000  2,000  
5 กิจกรรม English language 

clinic 
 

500 1,700 
 2,200 

 

รวม 7,000 1,000 23,505  31,505  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำ
ณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณ
ฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรม Christmas Day  - 7,375 - 14,700  
2 กิจกรรม English Camp  6,000 11,600 - 17,600  
3 มัคคุเทศก์จีนน้อย 

(Chinese Youth Guide) 
 2,600 890 - 3,490  

4 มัคคุเทศก์น้อย (Youth Guide)  1,920 2,005 - 3,925  
5 วันตรุษจีน   10,000  10,000  
6 สืบสานศลิปวัฒนธรรมจีนการ

เชิดสิงโต 
8,000    8,000  

รวม 8,000 10,520 39,195 - 57,715  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

5.2 ประเภทงบประมำณ 
       - เงินอุดหนุน   จ านวน .......... 90,335....... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................... บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................. บาท 
  
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .......... 90,335....... บาท 
                     (เก้าหมื่นสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและ
เป้ำหมำย 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.2 ครูร้อยละ 80 มีสื่อการเรียน
การสอน 

การนิเทศการสอน แบบประเมิน 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
 7.2 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศและรายวิชาเพ่ิมเติม 
(ภาษาจีน) 



 7.3 นักเรียนได้พัฒนาเจตคติ กระบวนการเรียนรู้และการท างานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต 
 7.4 ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ลงชื่อ พรมภร  แสนศรีแก้ว ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นายพรมภร  แสนศรีแก้ว) 
                          ต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

   ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางสุพักตร์     ค าภา) 
                                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

   ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางณัฐชา       จันทร์ดา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่   1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนร้อยละ80 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดผู้เรียนมี

พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญำไทย  

3) นักเรียนร้อยละ80 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4) นักเรียนร้อยละ 80 รักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม และ 

แสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำม
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
   หลักควำมพอประมำณ 
 1. ครูมีเครื่องมือหรือรูปแบบการประเมินการจัดกิจกรรม ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

2. ครูก าหนดระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
          3. ครูวางแผนและใช้วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
 หลักควำมมีเหตุผล 

1. ครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสามารถหรือศักยภาพของตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
       2. ครูให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดหรือตามความสนใจ 
       3. ครูส่งเสริมและสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดกับผู้เรียนในด้านการท างานเป็นทีม การมีชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 
  หลกัของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  1. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงความสามารถของตนเองในโอกาสต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
      2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามความถนัดหรือความสนใจและน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นได้ 
      3. ผู้เรียนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อปัญหา
ทางเพศ  
 
 



 เงื่อนไขคุณธรรม 
 1. ในการด าเนินกิจกรรมผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติสม
เหตุผล 

2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ น าเสนอวิธีคิดด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
   เงื่อนไขควำมรู ้
 1. ครูและผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. ครูและผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เอ้ืออาทรผู้อ่ืนตลอดจนกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
  
1. หลักกำรและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศืลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงมีการส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมดังกล่าว ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
    2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับฝึกฝนให้มีความอดทน เสียสละและมีความรับผิดชอบ และพัฒนา ด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 2.3 เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระผูท้รงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระ
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2.4 เพ่ือร าลึกถึงความส าคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี 
    2.5 เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และ
สถานที่ใกล้เคียง 
     2.6 เพ่ือส่งเสริม และเน้นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีเจตคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือ 
 2.7 เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  
 2.8 เพ่ือน้อมร าลึกถึงความส าคัญในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
 2.9 เพ่ือให้ลูกเสือ- เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในโรงเรียน และชุมชน 



 2.10 เพ่ือให้ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
2.11 เพ่ือให้ลูกเสือเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3. เป้ำหมำย 

 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิด

เป็นร้อยละ 100 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลากหลาย   
พัฒนาตนเองได้จนสามารถน ามาปรับใช้กับการเรียน การด าเนินชีวิตประจ าวันที่เป็นรูปธรรม และผ่านการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เมย.63 - กย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 

(ตค.63 - มีค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
ม.1 

  4 ม.ค. – 3 
ก.พ.  

153,232 ครนูิพนธิ์ 

 2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
ม.2 

  4 - 31ม.ค. 193,650 ครูธนาคาร 

3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น
ม.3 

  3 ธ.ค. – 
18 ม.ค. 

201,180 ครูนิรวิทย์ 

4 กิจกรรมอบรมนายหมู่-รอง
นายหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้น ม.1 

3 – 31 ส.ค. 8,145   ครนูิพนธิ์ 
 

5 กิจกรรมถวายราชสดุดี   1 ต.ค. – 
30 พ.ย. 

3,180 ครูสุกัญญา 
ครูธัญชนก 
ครูรัตติกาล 

6 พิธีสวนสนามและทบทวนค า
ปฏิญาณลูกเสือ – เนตรนารี 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

1 มิ.ย. – 31 
ก.ค. 

1,000   ครูธนาคาร 

รวมงบประมำณ  9,145  551,242  
 
 



5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ รวม 

1 กิจกรรมอบรมนายหมู่-รอง
นายหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นม.1 

 
7,620 625  8,145  

2 พิธีสวนสนามและทบทวนค า
ปฏิญาณลูกเสือ – เนตรนารี 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 1,000  1,000  

รวม  7,620 1,625  9,145  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นม.1 

14,000 139,232   153,232  

2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นม.2 

19,000 174,650   193,650  

3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นม.3 

5,500 195,680 - - 201,180  

4 กิจกรรมถวายราชสดุดี  3,180   3,180  
รวม 38,500 512,742 - - 551,242  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
       - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน      560,387         บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน        560,387       บาท 



                     (...ตัวอักษร......-ห้าแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน-) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินมี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
 

1. การตรวจสมุดคู่มือกิจกรรม
ชุมนุม 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  
3. การสอบถาม 
4. การปฏิบัติกิจกรรม 

1. สมุดชุมนุม 
2. เกณฑ์การประเมินผล 
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน  

 
 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตย  มีวินัย เคารพข้อบังคับของสังคมและการท างานเป็นทีม 
 7.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 7.3 นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นและด าเนินการจนส าเร็จ 
 8.4 นักเรียนท างานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
 

ลงชื่อ ขนิษฐา  วรรณสวาท ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นางขนิษฐา  วรรณสวาท) 
                                 ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ลงชื่อ สุพักตร์  ค าภา ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางสุพักตร์  ค าภา) 
                        ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
โครงกำร  พัฒนำระบบงำนด้วยระบบคุณภำพ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
                                  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคฝ่ำย  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 9 กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 10 กำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำร 
ลักษณะโครงกำร  (   ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้การใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  การด าเนินงานการใช้งบประมาณ พัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและ
สินทรัพย์ ด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

มีการวางแผน จัดตั้งกรรมการด าเนินงาน ประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ ประสานงานกลุ่มครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง และประเมินการท างานน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 ส่งเสริมคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  และปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 มีความรู้ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน พัสดุ ระเบียบงานบุคคลและอ่ืนๆ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากวิสัยทัศน์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม (Vision) ที่ก าหนดว่าภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ ด ารงตนตามศาสตร์พระ ราชา ห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และประกาศ
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 นั้น 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบ 
คุณภาพ โดยจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานในโรงเรียน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนางานการเงิน-บัญชี  พัฒนางานพัสดุ พัฒนางานบุคคล 
พัฒนางานธุรการและสารบรรณ พัฒนางานยานพาหนะ งานแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการออมกับธนาคาร
โรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และประกาศของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ให้การขับเคลื่อนในแต่ละงาน



เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าและมีมาตรฐานสนองตอบนโยบายของโรงเรียนและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดหาและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและ 
สินทรัพย์  

2.2 เพื่อบ ารุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ให้พร้อม 
ใช้งาน 

2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ สามารถ 
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2.4 เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานให้เอื้อต่อการบริการแก่บุคลากรทั้งในโรงเรียนและหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ  
   2.5 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและเห็นชอบการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม 
      2.6 เพื่อขอค าแนะน าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      2.7 เพื่อให้บริการด้านการเงินและบัญชีต่อนักเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษาภายในโรงเรียน 
         2.8 เพ่ือจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้แกนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
         2.9 เพ่ือควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
      2.10 เพื่อให้บริการครูและบุคลากรเรื่อง การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การย้าย การลา            การ
ประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
      2.11 เพื่อจัดท าเอกสารการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย 
         2.12 เพือ่ให้ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้บริการยานพาหนะในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน การประชุมและการอบรมต่าง ๆ 
      2.13 เพื่อดูแล ซ่อมบ ารุงรถยนต์และท าประกันภัยรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
      2.14 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         2.15 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีบัญชีฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 
         2.16 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีแนวคิดในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
ความส าคัญของการออม 
        2.17 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
        2.18 เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1.1 ทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 
3.1.2 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน องค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับการบริการในโรงเรียน 

ครบร้อยละ 90  
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน องค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  



4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการระบบงานในโรงเรียน 
เม.ย.-ก.ย. 

 
56,986 ต.ค.63 

-มี.ค.64 
50,861 จันทิมา อุทัยกลม 

2 ส่งเสริมการด าเนินงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เม.ย.-ก.ย. 
 

5,094 พ.ย.63 
-มี.ค.64 

4,974 รัตติกาล  ทวีรัตน์ 

3 พัฒนางานการเงิน-บัญชี เม.ย.-ก.ย. 
 

21,501 ต.ค.63 
-มี.ค.64 

21,501 สุรินทร์พร ดินวงศ์ 
รัชดาพร คงสนุ่น  
สุกัญญา  ต้นไทร 

4 พัฒนางานพัสดุ   เม.ย.-ก.ย. 
 

12,175 ต.ค.63 
-มี.ค.64 

17,675 อทิตยา  หิรัญวงศ์ 

5 พัฒนางานบุคคล เม.ย.-ก.ย. 
 

9,035 พ.ย.63 
-มี.ค.64 

1,500 ดวงดาว หน่อแก้ว 

6 พัฒนางานธุรการและ 
สารบรรณ  

เม.ย.-ก.ย. 
 

34,665 พ.ย.63 
-มี.ค.64 

1,740 ธัญชนก ประสานวงค์ 

7 พัฒนางานยานพาหนะ  เม.ย.-ก.ย. 
 

162,500 ต.ค.63 
-มี.ค.64 

162,500 ธัญชนก ประสานวงค์ 

8 งานแผนงาน มี.ค.-ก.ย. 
 

7,470 ต.ค.63 
-มี.ค.64 

5,600 ขวัญใจ  เขียนเสมอ 

9 กิจกรรมส่งเสริมการออมกับ
ธนาคารโรงเรียน 

มี.ค.-ก.ย. 
 

4,197 ต.ค.63 
-มี.ค.64 

1,590 จารุวรรณ โดยอาษา 

รวมงบประมำณ  313,623  267,941  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบงานในโรงเรียน 

  
56,986 

 
56,986  

2 ส่งเสริมการด าเนินงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  
5,094 

 
5,094  

3 พัฒนางานการเงิน-บัญชี   21,501  21,501  



ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

4 พัฒนางานพัสดุ     12,175  12,175  
5 พัฒนางานบุคคล   9,035  9,035  
6 พัฒนางานธุรการและ 

สารบรรณ  
  

34,665 
 

34,665  

7 พัฒนางานยานพาหนะ    140,000  140,000 22,500 
8 งานแผนงาน   7,470  7,470  
9 กิจกรรมส่งเสริมการออมกับ

ธนาคารโรงเรียน 
  

 
 

 4,197 

รวม   286,926  286,926 26,697 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบงานในโรงเรียน 

  
50,861 

 
50,861  

2 ส่งเสริมการด าเนินงานคณะ               
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  
4,974 

 
4,974  

3 พัฒนางานการเงิน-บัญชี   21,501  21,501  
4 พัฒนางานพัสดุ     17,675  17,675  
5 พัฒนางานบุคคล   1,500  1,500  
6 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ    1,740  1,740  
7 พัฒนางานยานพาหนะ    140,000  140,000 22,500 
8 งานแผนงาน   5,600  5,600  
9 กิจกรรมส่งเสริมการออมกับ

ธนาคารโรงเรียน 
  

 
 

 1,590 

รวม   243,851  243,851 24,090 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

  
 
 
 
5.2 ประเภทงบประมำณ 



  - เงินอุดหนุน จ านวน .........530,777........ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ...........50,787......... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ........581,564.......... บาท 
                     (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ 90 

แบบสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- 

6.2 บุคลากรในโรงเรียน องค์กร และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ร้อยละ 90 ได้รับการบริการในโรงเรียนและมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในระดับมาก 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 7.2 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากรในโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานอ่ืนๆ มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ 
 
 

ลงชื่อ จันทิมา  อุทัยกลม ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โครงการพิเศษ 
 

ลงชื่อ จันทิมา  อุทัยกลม ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                      ต าแหน่ง ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 



โครงกำร  พัฒนำครูสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  2  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกำรคุณภำพครู/อำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครู/อำจำรย์ ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
ลักษณะโครงกำร  (   ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
    หลักควำมพอประมำณ 

ในการพัฒนาครูจะต้องมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุม อบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน  เพ่ือน ามาพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  โรงเรียนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และพัฒนาครูให้
มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

มีการวางแผนการด าเนินงาน จัดตั้งกรรมการด าเนินงาน ประชุมปรึกษาหารือและมีการประสานงาน
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  และปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 มีความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ระเบียบงานบุคคลและอ่ืนๆ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามนโยบายที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่
ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  และเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 7 ของโรงเรียนที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  การศึกษาดูงาน การอบรม ประชุม สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ และ
การอบรมทาง Online  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบแนวคิดส าหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์  จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูและกิจกรรมการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 



2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 
      2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้น าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
สถานศึกษา 
      2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในเรื่องของวิชาชีพ 
   2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
      2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ EEC 
      2.6 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่อภาษาอังกฤษและมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
     3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
          3.1.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
     3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
          3.2.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1 ศึกษาดูงานของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ส.ค.-ก.ย. 
63 

274,100 - - จันทิมา อุทัยกลม 
รัตติกาล ทวีรัตน์ 

2 พัฒนาวิชาชีพครู - - ก.พ.-มี.ค.64 17,460 ดวงดาว หน่อแก้ว 
3 การอบรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษบุคลากร
ในโรงเรียน 

ต.ค.63 - มี.ค.63 1,000 จันทิมา อุทัยกลม 
รัตติกาล ทวีรัตน์ 

รวมงบประมำณ  274,100  18,460  
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 ศึกษาดูงานของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - - - 274,100 



2 การอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษบุคลากร
ในโรงเรียน 

- - - - - - 

รวม - - - - - 274,100 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 พัฒนาวิชาชีพครู 7,200 8,000 2,260 - 17,460 - 
2 การอบรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษบุคลากรใน
โรงเรียน 

- - 1,000 - 1,000 - 

รวม 7,200 8,000 3,260 - 18,460 - 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ........18,460......... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน .....274,100.......... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ............................. บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ............................. บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ............................. บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .....292,560......... บาท 
                                       (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
   
 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม 
     เป้าหมายร้อยละ 100 

แบบสรุปรายงานกิจกรรม แบบสรุปรายงานกิจกรรม 

6.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี 
      ความพึงพอใจ ในระดับมาก 

สอบถาม แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
    7.1  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่น 



    7.2  ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้น าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนางานที่รับผิดชอบ 
พัฒนาสถานศึกษาและสามารถน าไปเชื่อมโยงสู่การเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 
ลงชื่อ จันทิมา อุทัยกลม  ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โครงการพิเศษ 
 
 
 

ลงชื่อ จันทิมา อุทัยกลม ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                     ต าแหน่ง ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 
                               ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำร  จ้ำงบุคลำกรสำยสนับสนุนกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 10 กำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำร 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 12 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2564 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานโดยการแบ่งงานเป็น 
กลุ่มงาน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบหลายอาคาร จึงจ าเป็นต้องมีการจ้างบุคลากรเพื่อให้การด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  หลักควำมมีเหตุผล 

เพ่ือเป็นการคืนครูให้กับนักเรียนจึงควรมีการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยปฏิบัติงานใน 
ส านักงาน กลุ่มงานต่างๆ และเนื่องจากต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการไปไม่ได้รับการจัดสรร จึง
จ าเป็นต้องมีการจ้างบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน นักการภาร
โรง พนักงานขับรถและยาม  
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

 มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญและมีการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนอย่างละเอียดรวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไป
พัฒนางานต่อไป 
  เงื่อนไขคุณธรรม 

มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
   เงื่อนไขควำมรู้ 
  มีความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  พัสดุ และอ่ืนๆ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  สภาพปัจจุบันโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีภาระงานในการด าเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มบริหารงานปริมาณมาก  ถ้าให้ครูผู้สอนด าเนินการทั้งหมดจะส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน     

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน  
โรงเรียนจึงต้องจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ในต าแหน่งครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารประจ า
กลุ่มบริหารงาน นักการภารโรง พนักงานขับรถและยาม เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนเป็นส าคัญ  



 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     3.1.1 จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน 
     3.1.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารประจ ากลุ่มบริหารงาน จ านวน 3 คน 
     3.1.3 จัดจ้างนักการภารโรง จ านวน 7 คน  
     3.1.4 จัดจ้างพนักงานขับรถ จ านวน 2 คน  
     3.1.5 จัดจ้างยาม จ านวน 2 คน  
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

                3.2.1 สามารถจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 วางแผนประชุมกลุ่ม

บริหารงานต่าง ๆ 
เม.ย.63    กลุ่มบริหารงานต่างๆ 

 
2 น าเสนอขออนุมัติ เม.ย.63    จันทิมา  อุทัยกลม 
3 ด าเนินการจัดหา/ 

จัดจ้างบุคลากร 
เม.ย.-ก.ย.

63 
1,060,200 ต.ค.63-

มี.ค.64 
1,060,200 จันทิมา  อุทัยกลม 

4 สรุปผลการด าเนินงาน   มี.ค.64  จันทิมา  อุทัยกลม 
รวมงบประมำณ  1,060,200  1,060,200  

 
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 จัดจ้างครูอัตราจ้าง  
จ านวน 1 คน 

     
90,000 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่พิมพ์
เอกสารประจ ากลุ่ม
บริหารงาน จ านวน 3 คน 

     
283,500 

3 จัดจ้างนักการภารโรง 
จ านวน 7 คน 

     
396,900 

4 จัดจ้างพนักงานขับรถ 
จ านวน 2 คน 

     
113,400 

5 จัดจ้างยาม จ านวน 2 คน      176,400 
รวม      1,060,200 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 จัดจ้างครูอัตราจ้าง  
จ านวน 1 คน 

     
90,000 

2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
ประจ ากลุ่มบริหารงาน 
จ านวน 3 คน 

     
283,500 

3 จัดจ้างนักการภารโรง   
จ านวน 7 คน 

     
396,900 

4 จัดจ้างพนักงานขับรถ  
จ านวน 2 คน 

     
113,400 

5 จัดจ้างยาม จ านวน 2 คน      176,400 
รวม      1,060,200 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท  
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน .....2,120,400......... บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .....2,120,400.......... บาท 
                   (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 



6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษา 

การจัดจ้าง - 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ จันทิมา  อุทัยกลม ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/โครงการพิเศษ 
 
 

 
ลงชื่อ จันทิมา  อุทัยกลม  ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                    (นางจันทิมา  อุทัยกลม) 
                ต าแหน่ง ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูชำวต่ำงชำติ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่   
 กลยุทธที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 10 กำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำร 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 12 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้ทีร่ับผิดชอบ  นำยพรมภร  แสนศรีแก้ว   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
    หลักควำมพอประมำณ 
              โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัดและแสดงออกถึงความ สามารถของแต่ละ
บุคคล และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  
 หลักควำมมีเหตุผล 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางด้าน
เนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

    มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญและมีการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนอย่างละเอียดรวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไป
พัฒนางานต่อไป 
 เงื่อนไขคุณธรรม 

มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
      มีความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  พัสดุ และอ่ืนๆ 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
       การจัดการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถสูงสุดและต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี



วิสัยทัศน์ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ตามความถนัดและแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class 
standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  
       เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศจึงจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับให้น่าสนใจ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจน 
ปัญหาที่พบในการด าเนินการในปีที่ผ่านมามาพัฒนาการเพ่ือให้การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นใน
เรื่องของความรู้คู่คุณธรรม 
 
2. วตัถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง      
    2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
3. เป้ำหมำยของกิจกรรม 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
         3.1.1 จัดจ้างครูชาวตา่งชาติ จ านวน 2 คน 
     3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกคน ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีความสนใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้ดีขึ้น 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 วางแผน ประชุม

คณะกรรมการ 
จัดหาครูต่างชาติ 
- ประสานงานการจ้างครู 

เม.ย.  
- 

  
- 

พรมภร แสนศรีแก้ว 

2 น าเสนอขออนุมัติ เม.ย. -  - พรมภร แสนศรีแก้ว 
3 ด าเนินการ จัดหา/จัด

จ้าง  ท าสัญญาจ้าง/ท า
การจ้าง 

เม.ย.-ก.ย. 200,000 ต.ค.63-
มี.ค.64 

200,000 จันทิมา อุทัยกลม 

4. สรุปประเมินผล ก.ย. - มี.ค.64 - พรมภร แสนศรีแก้ว 
รวมงบประมำณ  200,000  200,000  

 



5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแท

น 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 จัดจ้างครูต่างชาติ  
จ านวน 2 คน คนละ 20,000 
บาท/เดือน จ านวน 5 เดือน 

     
200,000 

รวม      200,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 จัดจ้างครูต่างชาติ  
จ านวน 2 คน คนละ 20,000 
บาท/เดือน จ านวน 5 เดือน 

     
200,000 

รวม      200,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท  
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน .........400,000......... บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .........400,000......... บาท  
                                            (สีแ่สนบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 จ านวนครูชาวต่างชาติ การจัดจ้าง - 
6.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม   

การส ารวจการเข้าเรียน แบบส ารวจเวลาเรียนของ
นักเรียน 

6.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ 

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
การสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการ 
 7.2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง 



 7.3 นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 7.4 นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 

ลงชื่อ พรมภร  แสนศรีแก้ว ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นายพรมภร  แสนศรีแก้ว) 
                                                ต าแหน่ง  คร ู
 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ จันทิมา  อุทัยกลม ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางจันทิมา อุทัยกลม) 
                    ต าแหน่ง  ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงกำร   พัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพของผู้เรียน 
       ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ตัวช้ีวัดที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร  ( ) โครงกำรต่อเนื่อง   (   ) โครงกำรใหม่   (   ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนิน ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
    หลักควำมพอประมำณ 
          โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการดูแลและเอาใจใส่นักเรียน และ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา พฤติกรรมนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
และต่อเนื่อง 
    หลักควำมมีเหตุผล 
      เนื่องจากการดูแลนักเรียนด้านวินัย พฤติกรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุก
คนเพ่ือใช้ในการดูแลแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น และเพ่ือสะดวกในการท างานร่วมกันระหว่าง
ครูผู้ปกครอง 
    หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน    
     เพ่ือสร้างความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
    เงื่อนไขคุณธรรม  
      เป็นการส่งเสริมคุณธรรม เรื่องความมัธยัสถ์ ความซื่อสัตย์ ความรัก สามัคคี ให้กับนักเรียน และครู ใน
การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน    
    เงื่อนไขควำมรู้ 

นักเรียนและครูได้ร่วมกิจกรรมกันก่อเกิดประสบการณ์ เกิดทักษะในการท างาน 
     
1. หลักกำรและเหตุผล  

การบริหารจัดการงานในทุก ๆ ด้าน จ าเป็นต้องมีการวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ช่วยให้การด าเนินงานของส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ต่อการ
ให้บริการแก่นักเรียน ผู้รับบริการ ตลอดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดียิ่งขึ้น   

ดังนั้น โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.2 เพ่ือให้บริการด้านเอกสารแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 



3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

3.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารจัดการ จ านวน 14 รายการ 
3.1.2 นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการให้บริการในด้านเอกสารครบ 100 % 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
      3.2.1 การบริหารงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563  
(เม.ย.63 - กย.63)   

ภำคเรียนที่ 2/2563  
(ตค.63 - มีค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. ขั้นวางแผน (PLAN) 

1.1 วางแผน/ขออนุมัติ
โครงการ 

เม.ย. 63 - - - จินตนา  จูมสีสิงห์ 

2. ขั้นด าเนินงาน (DO) 
2.1 ประสานงานกับงาน
พัสดุเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2 ด าเนินการตามแผน 

ตลอดปี
การศึกษา 

17,080 - 11,140 กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
3.1 วัดและประเมินผล
การด าเนินงาน 

  มี.ค.64  จินตนา  จูมสีสิงห์ 

4 ขั้นรายงานผล 
(ACTION) 
4.1 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการและจัดท า
รายงานเสนอ
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.63 - มี.ค. 64 - จินตนา  จูมสีสิงห์ 

รวบงบประมำณ  17,080  11,140  
(หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
 
 
 
 
 



5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 
20 รีมๆ ละ 87 บาท 

- - 1,740 - 1,740  

2. หมึกพิมพ์  Hp ด า เบอร์ 680 
10 กล่อง ๆ ละ 380   

- - 3,800 - 3,800  

3. หมึกพิมพ์  Hp มี เบอร์ 680 
10 กล่อง ๆ ละ 380   

- - 3,800 - 3,800  

4. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
L220 สีด า 3 ขวด ๆละ 200  

- - 600 - 600  

5. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
L220 สี 6 ขวด ๆ ละ 200  

- - 1,200 - 1,200  

6. ลวดเสียบ TEXT#1 กลม 
20 กล่อง ๆ ละ 7 บาท 

- - 140 - 140  

7. ทิชชูเทป 1 ซม. 10 ม้วน ๆ ละ 
45 บาท 

- - 450 - 450  

8. ปากกาลบค าผิด 5 อันๆละ 75 - - 350 - 350  
9. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 

4 ห่อ ๆ ละ 200 บาท 
- - 800 - 800  

10. แผ่นใส A4 100 ไมครอน 
2 กล่อง ๆ ละ 250 

- - 500 - 500  

11. กระดาษกาว 2 หน้า ยาว 5 ม.  
8 ม้วน ๆ ละ 200 บาท  

- - 1,600 - 1,600  

12. กรรไกร(ช้าง) HEAO390 
9 นิ้ว  4 อันๆ ละ 110 บาท 

- - 440 - 440  

13. คัตเตอร์ Elephant S-902 
5 อันๆ ละ 40 บาท 

- - 200 - 200  

14. กระดาษการ์ดปก 6 ห่อ ๆ ละ  
110 บาท สีส้ม ,ฟ้า  

- - 660 - 660  

15. สมุดนัมเบอร์ 4 เล่มๆ ละ 50 
 

- - 200 - 200  

16. กระดาษการ์ดปกสีขาว       
180 แกรม 
6 ห่อๆ ละ 100 บาท 

  600  600  



ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

รวม - - 17,080  17,080  
 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบ 

แทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 
20 รีมๆ ละ 87 บาท 

- - 1,740 - 1,740  

2. หมึกพิมพ์  Hp ด า เบอร์ 680 
10 กล่อง ๆ ละ 380   

- - 3,800 - 3,800  

3. หมึกพิมพ์  Hp มี เบอร์ 680 
10 กล่อง ๆ ละ 380   

- - 3,800 - 3,800  

4. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
L220 สีด า 3 ขวด ๆละ 200  

- - 600 - 600  

5. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
L220 สี 6 ขวด ๆละ 200  

- - 1,200 - 1,200  

รวม - - 11,140  11,140  
 
 5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ..........28,220....... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .........28,220…..... บาท 
                                   (ตัวอักษร –สองหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 
  6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและ
เป้ำหมำย 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
6.2 มีแบบฟอร์ม เอกสารในการ
ให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง 

-การรายงานผลการด าเนินงาน 
-การสังเกต 

แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผน 

 



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
7.1 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถก ากับดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีร่วมกับฝ่ายอ่ืน ๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
 

 
ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เสนอโครงการ 

                                       (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

  
 

ลงชื่อ จินตนา จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  พัฒนำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  ข้อที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 ตัวช้ีวัดที่  1   ผู้เรียนเป็นคนดี 
 ตัวช้ีวัดที่  2   ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
ลักษณะโครงกำร   ( )    โครงกำรต่อเนื่อง  ( )   โครงกำรใหม่   (  )  โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   งำน  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร    ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 

หลักควำมพอประมำณ 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้การใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

หลักควำมมีเหตุผล 
1. มีการพิจารณาการใช้งบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นส าคัญ 
2. มีการน าสรุปผลการด าเนินงานมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีการวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
2. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างละเอียด 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 

เงื่อนไขคุณธรรม 
1. มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานอย่างมีสติ 

เงื่อนไขควำมรู้ 
 1.  ความรู้การด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  พัสดุ และอ่ืนๆ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ  5 ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกคน ทุกระดับ ให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเจตนารมและความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ดังนั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมระดับชั้น เรียน จัดอบรมป้องกัน
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา ตลอดจนคัดกรองความเสี่ยงด้าน
พฤติกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการดูแลนักเรียน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมกันแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในระดับชั้น 
  2.3 เพ่ือให้ครูได้คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในแต่ละระดับชั้น 

2.4 เพ่ือแนะน าโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากรอาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับวินัย 
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน 

2.5 เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
2.6 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
2.7 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรืออุบัติภัยใหม่ หรือ

สถานการณ์ที่มีความเลวร้าย และมีความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ  
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการดูแลช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.2 ทุกระดับชั้นเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและอบรมนักเรียน 
 3.1.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ มากขึ้นไป 
 3.1.2 ผลการด าเนินกิจกรรมของทุกกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในระดับ มากข้ึนไป 

 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ผู้บริหารและครูทุกคน ปฏิบัติงาน ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง 
  3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
  3.2.3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.4  มีระบบข้อมูลสาระสนเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563  
(เม.ย.62 - กย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
 (ต.ค.63 – มี.ค. 64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/
เดือน 

งบประมำณ 

1. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ส.ค. 2563 83,000 - - รณชัย  กิ่งแก้ว 
ครูที่ปรึกษา 

2. การบริหารจัดการระดับชั้น ก.ค.2563 40,490 พ.ย. 
2563 

8,640 รณชัย  กิ่งแก้ว 
คณะกรรมการ 

3. อบรมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศและการใช้ความ
รุนแรงในสถานศึกษา 

ก.ย. 2563 5,780 - - รณชัย  กิ่งแก้ว 
คณะกรรมการ 

4. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ก.ค.2563 4,050 - - รณชัย  กิ่งแก้ว 



คณะกรรมการ 
5. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ส.ค.2563 4,200 - - จินตนา จูมสีสิงห์ 
รวบงบประมำณ  137,520  8,640  

 
5. งบประมำณ 
   5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
   ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ เงินนอก 

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ รวม 

1. เยี่ยมบ้านนักเรียน 83,000    83,000  
2. การบริหารจัดการระดับชั้น   49,130  49,130  
3. อบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดทางเพศและการ
ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา 

2,400 3,380   5,780  

4. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 3,500  550  4,050  
5. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  4,200   4,200  

รวม 88,900 7,580 49,680  146,160  
 
 
   5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน ............63,160........... บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน .....................................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ........... 83,000…......... บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร          จ านวน .................................... บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ      จ านวน .................................... บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน          146,160        บาท 
                           (หนึ่งแสนสีห่มื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับ
การดูแลช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 

สังเกตสอบถามจากการเยี่ยมบ้าน 
แบบการขอทุนการศึกษา 
คัดกรองพฤติกรรมนักเรียน 
คัดกรองประเมิน SDQ , EQ 

แบบรายงานเยี่ยมบ้าน 
รายงานการได้รับทุน 
รายงานพฤติกรรมนักเรียน 
แบบประเมิน SDQ  EQ 
ระบบ SISA ของโรงเรียน 

6.2 ทุกระดับชั้นเรียนมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมและอบรม
นักเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 



ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับ มากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.4 ผลการด าเนินกิจกรรมของทุกกิจกรรม
มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากข้ึนไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลทั่วถึง มีพัฒนาการท่ีดี ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ 

7.3 ผู้บริหารและครูทุกคน ปฏิบัติงาน ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง 
7.4 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
7.5 มีระบบข้อมูลสาระสนเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ รณชัย  กิ่งแก้ว ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายรณชัย    กิ่งแก้ว) 
                                      หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 
ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                               ผูช้ว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 

 
ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางณัฐชา  จันทรด์า) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



 
โครงกำร  งำนคุณธรรมน ำควำมรู้ ท ำดีด้วยหัวใจจิตอำสำ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   ตัวบ่งช้ีที่  1  กำรมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       2  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
       3  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
ลักษณะโครงกำร  ( )   โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ตลอดปี 2563 
 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร  
หลักควำมพอประมำณ 

1. พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล  
2. พอประมาณกับความสามารถของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่จะช่วยกันด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมและเรียนเสริม 
4. พอประมาณกับสภาพความแตกต่างระหว่าบุคคล 

หลักควำมมีเหตุผล 
1. เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ละพัฒนาตนเองได้ 
4. การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถศึกษาต่อระดับสูงได้มากขึ้น 

หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
1. ต้องมีการตั้งกรรมการการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
2. ต้องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
3. ต้องมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ 
4. ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

          5. มีการประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมาใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป 
      6. มีการประเมินการท างาน สรุปงาน และน าผลมาใช้ปรับปรุง วางแผนการท างานครั้งต่อไป 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูและนักเรียน 
2. ประหยัดการใช้งบประมาณ วัสดุอย่างคุ้มค่า 
3. ความขยัน อดทน ประหยัด 
4. สร้างความส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  



เงื่อนไขควำมรู้ 
1. องค์ความรู้ที่ได้รับด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. ความรู้ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 
3. ความรู้ด้านการประสานงาน 
4. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโครงการงานคุณธรรมน าความรู้ ท าดีด้วยหัวใจจิตอาสา  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเป็น
โครงการต่อเนื่อง  ซึ่งในปีการศึกษา  2562  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมของผู้เรียน  สรุปผลอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   
 เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียนที่คาดหวังให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  ชุมชนและ
ประเทศชาติ  และพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจึงได้สานต่อโครงการนี้ในปีการศึกษา  2563  จึงได้จัดกิจกรรม ต่างๆ พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีระเบียบวินัย      มีจิตสาธารณะ  รู้จัก
เสียสละ  รับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีมารยาทและจิตส านึกท่ีดี  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  และกตัญญู  ค่านิยมที่
ดี 12 ประการ ให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  ต่อไป 
 

2.   วัตถุประสงค์โครงกำร  
 2.1  เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อครอบครัว  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ   
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีตามค่านิยมหลัก  12  ประการ  
 

 3.   เป้ำหมำยโครงกำร 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสัตหับวิทยาคมร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
             ร้อยละ  100 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

  3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  ร้อยละ  90   
  3.2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการ  ร้อยละ  90 
  3.2.3  นักเรียนมีค่านิยมที่ดีตามค่านิยมหลัก  12  ประการ  ร้อยละ  90  

 4.   กิจกรรมและเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีงบประมำณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/
เดือน 

งบประมำ
ณ 

1 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร                
ระดับชั้น ม.1 

พ.ค. 63 102,870 - - สุริยา มณีนุตร์ 

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  ก.ค. 63 1,200 - - ศิวรักษ์ อัคจันทร์ 



ที ่ กิจกรรม ปีงบประมำณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/
เดือน 

งบประมำ
ณ 

 ระดับชั้น ม.1 
3 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 

ระดับชั้น ม.2 
ก.ค. 63 15,080 - - อทิตยา หิรัญวงศ์ 

4 กิจกรรมลูก ม.2 จิตอาสา 
พัฒนาท้องถิ่น  

มิ.ย. 63 6,000 - - วินิจฉัย เขตจ านันต์ 

5 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต  
ระดับชั้น ม.3 

มิ.ย. 63 22,100 - - มธุริน    เทียนวรรณ               

6 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร                    
ระดับชั้น ม.4 

พ.ค. 63 60,660 - - ชุติกาญจน์  มีสมสินธุ์ 

7 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
ระดับชั้น ม.4 

ก.ค.63 12,000 - - ภาวิดา    จันทร์จุฬา 

8 กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ  
ระดับชั้น ม.5 

มิ.ย. 63 9,980 - - นงค์นิภัส 
โภคินดิษยส์กุล 

9 กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ            
ระดับชั้น ม.6 

ส.ค. 63 7,640 - - วิลาวัลย์ พรไชยา 

10 กิจกรรม ม.6 อาสาพัฒนาหน้าบ้าน  
ระดับชั้นม.6 

มิ.ย. 63 
-ส.ค.63 

1,520 - - จารุวรรณ  โดยอาษา 

11 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
ระดับชั้นม.6 

  พ.ย.63 8,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
นิตยา แปงการิยา 

12 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ปันน้ าใจ
ให้พ่ีและน้อง (ระดับชั้น ม.1-6) 

2563 -   วิลาวัลย์ พรไชยา 

13 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ก.ค.
2563 

2,920   นฤพร ภักดี 

15 กิจกรรมลูกของแผ่นดิน 2563 7,440   ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
นิตยา แปงการิยา 

 รวมงบประมำณ  249,410  8,000  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
ระดับชั้น ม.1 

7,200 91,305 4,365 - 102,870 - 



ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน ระดับชั้น ม.1 

- 500 700 - 1,200 - 

3 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต                 
ระดับชั้น ม.2 

6,000 7,000 2,080 - 15,080 - 

4 กิจกรรมลูก ม.2 จิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น  

- 5,475 525 - 6,000 - 

5 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต                 
ระดับชั้น ม.3 

9,000 11,800 1,300 - 22,100 - 

6 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
ระดับชั้น ม.4 

6,600 52,960 1,100 - 60,660 - 

7 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
ระดับชั้น ม.4 

- 12,000 - - 12,000 - 

8 กิจกรรมแสงธรรม 
ส่องใจ ระดับชั้น ม.5 

6,000 3,980 - - 9,980 - 

9 กิจกรรมแสงธรรม 
ส่องใจ ระดับชั้น ม.6 

3,600 4,040 - - 7,640 - 

10 กิจกรรม ม.6 อาสาพัฒนาหน้า
บ้าน  

- 1,520 - - 1,520 - 

11 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
ระดับชั้น ม.6 

- 6,000 2,000 - 8,000 - 

12 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ปัน
น้ าใจให้พี่และน้อง  

- - - - - - 

13 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย - - 2,920 - 2,920 - 
14 กิจกรรมลูกของแผ่นดิน 2,400 4,500 540  7,440  

รวม 40,800 201,080 15,530 - 257,410 - 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  
 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน    จ านวน     31,880      บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน          -          บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน    225,530      บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร   จ านวน         -          บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ    จ านวน          -          บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น   จ านวน    257,410      บาท 
                               (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 



6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม     
      เป้าหมายเชิงปริมาณ           
      ร้อยละ 100 

1. สรุปการด าเนินงาน
กิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

6.2 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม                                                  
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      6.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม        
จริยธรรมที่ดีดีงาม ร้อยละ 90 
      6.1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
 ประสงค์ 8 ประการ ร้อยละ 90 
      6.1.3 ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตาม 
 ค่านิยมหลัก 12 ประการ ร้อยละ 90 

1. สรุปการด าเนินงาน
กิจกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ร้อยละ 90 
 7.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ร้อยละ 90 
    7.3 ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ลงชื่อ พรพรรษา  อินทร์เทศราช ผู้เสนอโครงการ 
                                  (นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช) 
                               หวัหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
                             ลงชือ่ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                              ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางณัฐชา  จันทรด์า) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร  วันส ำคัญของโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   ตัวบ่งช้ีที่  1  กำรมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       2  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
       3  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ตลอดปี 2563 
 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร  

หลักควำมพอประมำณ 
  1. พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล  
  2. พอประมาณกับความสามารถของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่จะช่วยกันด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมและเรียนเสริม 
  4. พอประมาณกับสภาพความแตกต่างระหว่าบุคคล 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  1. เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  3. ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ละพัฒนาตนเองได้ 
  4. การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถศึกษาต่อระดับสูงได้มากขึ้น 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  1. ต้องมีการตั้งกรรมการการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
  2. ต้องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
  3. ต้องมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ 
  4. ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
  5. มีการประเมินการท างานเป็นระยะแล้วน าผลมาใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป 
  6. มีการประเมินการท างาน สรุปงาน และน าผลมาใช้ปรับปรุง วางแผนการท างานครั้งต่อไป 
 

เงื่อนไขคุณธรรม 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูและนักเรียน 
2. ประหยัดการใช้งบประมาณ วัสดุอย่างคุ้มค่า 
3. ความขยัน อดทน ประหยัด 



4. สร้างความส านึกให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 

1. องค์ความรู้ที่ได้รับด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. ความรู้ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 
3. ความรู้ด้านการประสานงาน 
4. ความรู้ด้านการสรุปงานประเมินงาน 

1. หลักกำรและเหตุผล 
      เพ่ือสนองนโยบายของโรงเรียนที่คาดหวังให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  ชุมชนและ 
ประเทศชาติ  และพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โรงเรียน   สัตหีบวิทยาคมจึงได้สานต่อโครงการนี้ในปีการศึกษา  2563  จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  
รับผิดชอบต่อส่วนรวม     
     มีมารยาทและจิตส านึกที่ดี  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  และกตัญญู  ค่านิยมที่ดี 12 ประการ ให้นักเรียน
เป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  ต่อไป 
           วันส าคัญท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนประกอบด้วยกิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ  กิจกรรมท าบุญปีใหม่  และกิจกรรมวันเกียรติยศ
ลูกฟ้าขาว  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้โรงเรียนได้จัดท าตลอดปีการศึกษา  และจัดท าเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญของวันส าคัญของไทย  รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม
ที่ด ี
     งามของไทยเพ่ือการด ารงอยู่ของชนชาติไทยตลอดไป 
2.   วัตถุประสงค์โครงกำร  
      2.1  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของวันส าคัญได้อย่างถูกกาลเทศะ 
       2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักน าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       2.3  เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงบุคคลส าคัญของไทยและน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
   3.   เป้ำหมำยโครงกำร 
  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     3.1.1  นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  ร้อยละ 100 
  3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
          3.2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของวันส าคัญได้อย่างถูกกาลเทศะ   
          3.2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักน าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
          3.2.3  เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงบุคคลส าคัญของไทยและน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 4.   
กิจกรรมและเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 
ที่  

 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2563  
ผู้รับผิดชอบ ภำคเรียนที่ 1/2563 

(เม.ย.63-ก.ย.63) 
ภำคเรียนที่2/2563 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย. 63 6,000   น.ส.พรพรรษา    



วันเกษียณอายุราชการ  
ท าบุญปีใหม่  

  
ธ.ค. 63 

 
1,000 

อินทร์เทศราช                     

2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา มิ.ย. – ส.ค.
63 

10,700 - - น.ส.พรพรรษา   
อินทร์เทศราช                     

3 กิจกรรมวันเกียรติยศ                  
ลูกฟ้าขาว   

- - ก.พ.64 6,400 น.ส.พรพรรษา                               
อินทร์เทศราช 

รวม 16,700  7,400  
5.  งบประมำณกิจกรรม 
 5.1 รำยละเอียดงบประมำณ 
 ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ  2563 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินนอก
งบประ
มำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมไหว้ครู 
วันเกษียณอายุราชการ  
ท าบุญปีใหม่  

- 3,500 2,500 - 6,000 - 

2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา - 10,700 - - 10,700 - 
รวม - 14,200 2,500 - 16,700 - 

 ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2563 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 กิจกรรมไหว้ครู 
วันเกษียณอายุราชการ  
ท าบุญปีใหม่  

- 1,000 - - 1,000 - 

2 กิจกรรมวันเกียรติยศลูกฟ้าขาว               - 2,000 4,400 - 6,400 - 
รวม - 3,000 4,400 - 7,400 - 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    5.2 ประเภทงบประมำณ  
      - เงินอุดหนุน จ านวน           24,100       บาท 
      - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน               -           บาท 
      - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน               -           บาท 
      - เงินระดมทรัพยากร จ านวน               -           บาท 
      - เงินอ่ืน ๆ จ านวน               -           บาท 
        รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน          24,100        บาท 
                                                 (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 
 
 



6. วิธีประเมินผล   
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 ร้อยละ 100ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-  ไหว้คร ู
-  เกษียณอายุราชการ 
-   ท าบุญปีใหม ่
- วันเกียรติยศลูกฟ้าขาว 

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ใบรายชื่อนักเรียน 

6.2 ร้อยละ 100ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-  วันแม่แห่งชาติ 
-  เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว    
-  เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี   

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ใบรายชื่อนักเรียน 

6.3 ร้อยละ 100ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
วันเกียรติยศลูกฟ้า ขาว 

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ใบรายชื่อนักเรียน 

6.4 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีมาก ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนรู้จักการเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของวันส าคัญได้อย่างถูกกาลเทศะ 
 7.2 ผู้เรียนรู้จักน าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7.3 ผู้เรียนระลึกถึงบุคคลส าคัญของไทยและน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 
 

ลงชื่อ พรพรรษา  อินทร์เทศราช ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช) 
                                  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

   ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                              ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 



โครงกำร  กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนิน ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
       นักเรียนเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการทัศนศึกษาทั้งในและนอกท้องถิ่นตนเอง 
      หลักควำมมีเหตุผล 
       นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล รูจ้ักบอกเล่าเรื่องราวที่ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น 
     หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
       นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่ีต่าง ๆ ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกท้องถิ่นตนเอง 
     เงื่อนไขคุณธรรม 
       นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกท้องถิ่นตนเอง 
     เงื่อนไขควำมรู้ 
       นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากการไปทัศนศึกษาทั้งในและนอกท้องถิ่น 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งตรงตาม
จิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

 ดังนั้นโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้จัดท าโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้เมื่อนักเรียน ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ส าคัญๆ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรรู้จักท าให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ ๆ ของประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง 



3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    3.2.1 นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  

 3.2.2 นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการเรียนรู้ 
4.กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2562  
(เม.ย.63 – ก.ย.63)   

ภำคเรียนที่ 2/2563  
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1 ทัศนศึกษาระดับ ม.1 - - พ.ย.63 136,890 นทีกานต์   เพ่ิมชาติ 
2 ทัศนศึกษาระดับ ม.2 - - พ.ย.63 158,760 พิสมัย  นันเสนา 
3 ทัศนศึกษาระดับ ม.4 - - พ.ย.63 95,180 ภาวิดา จันทร์จุฬา 
4 ทัศนศึกษาระดับ ม.5 - -  พ.ย.63 56,420 นงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล 
5 ทัศนศึกษาระดับ ม.6 - - พ.ย.63 70,888 กิ่งแก้ว ศิริโชคชัย 

รวบงบประมำณ  -  518,138  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 
1. ทัศนศึกษาระดับ ม.1 - 136,640 250 - 136,890  
2. ทัศนศึกษาระดับ ม.2 - 158,760 - - 158,760  
3. ทัศนศึกษาระดับ ม.4 - 94,080 1,100 - 95,180  
4. ทัศนศึกษาระดับ ม.5 1,200 54,720 500 - 56,420  
5. ทัศนศึกษาระดับ ม.6 - 69,960 928 - 70,888  

รวม 1,200 514,160 2,778 - 518,138  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน .........518,138……... บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน .........518,138……... บาท 

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 



6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
6.2 นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผูม้ี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารต่าง ๆ 
6.3 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เปลี่ยน
บรรยากาศ ได้ประสบการณ์ตรง และ
สนุกกับการเรียนรู้ 

- ตรวจสอบจ านวนนักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

- แบบตรวจสอบจ านวน
นักเรยีน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน 
 
 

 
 7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้สึกหวงแหนแหล่งเรียนรู้ทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น 
 7.2 นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการโครงการไปทัศนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                             ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                             ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                               ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร  สถำนศึกษำปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1. คุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  (   ) โครงกำรต่อเนื่อง   ()  โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
หลักควำมพอประมำณ 
 ความพอประมาณไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนโดยใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลักไม่เบียดเบียนและท าให้ตนเอง
และผู้อ่ืนเดือดร้อนมีสติไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจร 
หลักควำมมีเหตุผล 
 ความมีเหตุผลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีสติตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคิดให้รอบคอบและคิดถึง
ผลกระทบที่จะตามมา การที่นักเรียนมีสติไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจร 
หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวมีสติไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยสถานศึกษามีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขภายในสถานศึกษาการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดข้ึนโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เงื่อนไขคุณธรรม 
  มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 
เงื่อนไขควำมรู้ 
 เพ่ือให้รู้จักและหลีกเลี่ยงการพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกัน
ตัวเองจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัญหาการเกิดอัคคีภัยและ อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดันต้นๆของประเทศ ในแต่ละปีมี
ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือป้องกันควบคุม แล้วก็ตาม แต่
จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลศูนย์รับ แจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดและเครือข่ายรับแจ้งเหตุ จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งได้แก่ ความประมาท การขาดความรู้ในการใช้ไฟ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มี
มารยาทในการ ขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตัวเอง ดังนั้นจึงมีโอกาส เสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
อาจถึงข้ันพิการหรือเสียชีวิตได้ 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึง
จัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย และอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขึ้น เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของการ กฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการ



ขับขี่ และการป้องกันและเอาตัวรอดจากอัคคีภัย การรู้จักป้องกันตัวเองและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบติเหตุจราจร และป้องกันอัคคีภัย
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้กฎจราจรที่ถูกต้อง 
 2.2 เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ของนักเรียน 
    2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎของการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ได้ถูกต้อง 
    2.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการป้องกันและเอาตัวรอดจากอัคคีภัย 
    2.5 เพ่ือให้นักเรียนแกนน าการป้องกันอัคคีภัยมีทักษะในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่เพ่ือน
ร่วมห้องเรียน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       3.1.1 นักเรียนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์มาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จ านวน  150  คน 
       3.1.2 นักเรียนแกนน าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จ านวน  195  คน 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร 
       3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสตัหีบวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. ส่งเสริมการขับขี่

ปลอดภัย 
มิ.ย. 63 –  
ก.ค. 63 

9,820 - - ทรงกิจ  โพธิข า 

2. อบรมการป้องกัน  
ระงับอัคคีภัย 
ฝึกซ้อมดับเพลิง 
และหนีไฟ 

- - พ.ย. 63 – 
ธ.ค. 63 

7, 345 ทรงกิจ  โพธิข า 

รวมงบประมำณ  9,820  7, 345  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 3,600 6,000 220 - 9,820  
รวม 3,600 6,000 220 - 9,820  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 



ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. อบรมการป้องกัน ระงับ
อัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง
และหนีไฟ 

2,400 4,125 820 - 7,345  

รวม 2,400 4,125 820 - 7,345  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน .........17,165….……. บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ...........17,165.......... บาท 
                                              (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 80 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

6.2 นักเรียนเข้าร่วมอบรมครบ ร้อยละ 
100 

ลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

6.3 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ระดับ ดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและกฎจราจร 
 7.2 นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 7.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎของการขับข่ีรถมอเตอร์ไซด์ได้ถูกต้อง 
 7.4 นักเรียนสามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

ลงชื่อ ทรงกิจ  โพธิข า ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นายทรงกิจ  โพธิข า) 
                             ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
 
 



 
 

 ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                            ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
                            ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร   สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
       กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1. คุณภำพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
  หลักควำมพอประมำณ 
  ความพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนโดยใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก ไม่เบียดเบียนและท า
ให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
   หลักควำมมีเหตุผล 
  ความมีเหตุผล ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีสติตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคิดให้ รอบคอบและคิดถึง
ผลกระทบที่จะตามมา การที่นักเรียนมีสติไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและบุหรี่ 
  หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวไม่โดนชักน าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสถานศึกษามีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขภายในสถานศึกษา การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
  มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาใน
การด าเนินชีวิต 
  เงื่อนไขควำมรู้ 
   เพ่ือให้รู้จักและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และป้องกันตัวเองได้ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเพ่ือให้รู้โทษ
ของยาเสพติดโดยการน าความรู้ มาเชื่อมโยงวางแผนในการใช้ชีวิต 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความส าคัญอย่างมาก 
ดังนั้นผู้ปกครอง ครู อาจารย์ จึงต้องเข้าไป ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา เช่น ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ติดการพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท หรือแม้แต่ก่ออาชญากรรม 

ดังนั้นโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงได้จัดตั้งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน
เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดย
ใช้แนวคิดและหลักกการของ “4 ประสาน 2 ค้ า”  ซ่ึง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วน 2 ค้ า ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ ทั้งนี้เพ่ือช่วย



สถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่วยและผู้เสพ และมาตรการความปลอดภัย 
เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน  5 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ
และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  ซึ่ง 4 ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย 
และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการ ดังนี้ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่  
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมคัดกรอง ตรวจสารเสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษา กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  และกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา YC (คลินิก
เสมารักษ์) 

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีการด าเนินการตามกระบวนการห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียน 
 2.2 เพ่ือรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือด าเนินคัดกรองและตรวจสอบสารเสพติดและอบายมุขดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตะหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ในสถานศึกษา 
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
       3.1.1  การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียนมีความประพฤติดีห่างไกลจากยาเสพติด ระดับมาก คิด
เป็นร้อย 90 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
       3.2.1 นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ตค.62- มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำ
ณ 

วันที่/เดือน งบประมำ
ณ 

1. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.63 3,000 - - นิรวิทย์ หวานทอง 
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โลก 
26 มิ.ย 63 3,000 - - นิรวิทย์ หวานทอง 

3. กิจกรรมคัดกรองและตรวจ
สารเสพติดและบุหรี่ใน
สถานศึกษา 

10 ก.ค. 63 8,400 8 ธ.ค.63 8,400 นิรวิทย์ หวานทอง 

4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

พ.ค.- ก.ย. 
63 

18,260 พ.ย. 63 
- มี.ค. 64 

3,910 นิรวิทย์ หวานทอง
รัตนาภรณ์ เรืองนุช 



5. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ - - 20 ม.ค.64 4,000 นิรวิทย์ หวานทอง
รัตนาภรณ์ เรืองนุช 

6. นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC 
(คลีนิคเสมารักษ์) 

พ.ค.- ก.ย. 
63 

8,000 - - พัชราภรณ์ นาเหล็ก 
 

รวมงบประมำณ  40,660  16,310  
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - 600 2,400 - 3,000  
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก - 1,900 1,100 - 3,000  
3. กิจกรรมคัดกรองและตรวจสาร

เสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษา 
- 8,400 - - 8,400  

4. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- 3,040 15,220 - 18,260  

5. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  
(คลินิกเสมารักษ์) 

3,000 3,500 1,500 - 8,000  

รวม 3,000 17,440 20,220 - 40,660  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. กิจกรรมคัดกรองและตรวจสาร
เสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษา 

- 8,400 - - 8,400  

2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

- 3,910 - - 3,910  

3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ - 1,600 2,400 - 4,000  
รวม - 13,910 2,400 - 16,310  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน       56,970         บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................บาท 



  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน       56,970         บาท 
                                              (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ 90 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

6.2 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่เกี่ยวข้อง
กับสารเสพติดและอบายมุข เป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

ประเมินพฤติกรรม แบบการสังเกตพฤติกรรม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
 7.1 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีการด าเนินการตามกระบวนการห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียน 
ปลอดภัยจากสารเสพติด 
 7.2 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมผ่านการคัดกรองและตรวจสารเสพติด บุหรี่ในสถานศึกษา 
 7.3 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่มีความประพฤติห่างไกลจากบุหรี่ 
 7.4 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้เรียนรู้การปฏิบัติตน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
 7.5 นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 
 
 

ลงชื่อ นิรวิทย์  หวานทอง ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นายนิรวิทย์ หวานทอง) 
                         ต าแหน่ง หัวหน้างานยาเสพติดและอบายมุข 
 
 

ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางจินตนา จูมสีสิงห์) 
                          ต าแหนง่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
                                     ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางณัฐชา จันทร์ดา) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 



โครงกำร    ส่งเสริมประชำธิปไตย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   ตัวบ่งช้ีที่  1  กำรมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       2  ควำมภูมใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
       3  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
ลักษณะโครงกำร  ()  โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ตลอดปี 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
    หลักควำมพอประมำณ 
  จัดกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด  
และใช้งบประมาณอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  1.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.  มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียน 
        3.  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4.  มีการน าสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมมาพิจารณาประกอบการวางแผนการด าเนินงาน 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  1.  มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.  ประชุม/วางแผนการด าเนินงานตามหลัก PDCA 
      3.  มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
      มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
  1.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.  ความรู้เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
        3.  ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนยังไม่เข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตย การยึดมั่นในกติกาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพความไว้วางใจมองโลกในแง่ดี รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในทาง
สร้างสรรค์ สนใจกิจกรรมทางการเมืองการปกครองโดยมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง 
ไม่ล่วงละเมิด สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียน ให้ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือร่วมสังคม ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง  ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์



อย่างถาวรดังกล่าวโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจึงได้สานต่อโครงการนี้ ในปีการศึกษา  2563  โดยมีกิจกรรม
ปกป้องโรงเรียนปกป้องเรา  กิจกรรมเลือกตั้ง กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภานักเรียน และ
กิจกรรมอบรมภาวะผู้น า  โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ  เพื่อ
สนองนโยบายของโรงเรียนที่คาดหวังให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและมีความกระตือรือร้นในการ
รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 

 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในกาส่งเสริม
ประชาธิปไตย   

 2.3  เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานของสภานักเรียน และน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง 

 2.4 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านสภานักเรียนและ  นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว 
3. เป้ำหมำย 

 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   
               3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
สภานักเรียนร้อยละ  100 
 3.1.2 นักเรียนจ านวนร้อยละ 100 มีแนวคิดในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องและรักษา 
ความสะอาด มีความกระตือรือร้นในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน 
 3.1.3 คณะกรรมการสภานักเรียนจ านวนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการท างานสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้น า
และสามารถน าความรู้ไปขยายผลได้ 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
 3.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.2  นักเรียนได้ท ากิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะและรู้จักวิธีการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติวิธ ี
 3.2.3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้น าและสามารถน าความรู้ไปขยาย
ผลได้ 

 3.2.4  นักเรียนมีจิตอาสาและมีความคิดริเริ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยในหมู่คณะและรู้จัก
วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

1. สภานักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มิ.ย.63 750 ต.ค. 750 ธนาคาร มีสุข 



ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/
เดือน 

งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 

2. การอบรมภาวะผู้น านักเรียน ก.ค.63 12,520 - - ธนาคาร มีสุข 
3. ศึกษาดูงานของสภานักเรียน ก.ค.63 8,700 - - ธนาคาร มีสุข 
4. การเลือกตั้งสภานักเรียน - - ก.พ. 3,000 ธนาคาร มีสุข 

รวมงบประมำณ  21,970  3,750  
5. งบประมำณกิจกรรม 
  5.1 รำยละเอียดงบประมำณ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 สภานักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม - 750 - - 750  
2 การอบรมภาวะผู้น านักเรียน 3,600 8,920 - - 12,520  
3 ศึกษาดูงานของสภานักเรียน - 8,700 - - 8,700  

รวม 3,600 18,370 - - 21,970  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 สภานักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม - 750 - - 750  
2 การเลือกตั้งสภานักเรียน - - 3,000 - 3,000 - 

รวม - 750 3,000 - 3,750  
 
 
 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ............25,720......  บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ............25,720......  บาท 



                                                  (สองหมืน่ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
 สภานักเรียนร้อยละ  100 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

6.2 นักเรียนจ านวนร้อยละ 100 มีแนวคิดในการคัด
แยกขยะให้ถูกต้องและรักษา 
ความสะอาด มีความกระตือรือร้นในการดูแลรักษา
ความสะอาดในโรงเรียน 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

6.3 คณะกรรมการสภานักเรียนจ านวนร้อยละ 100  
ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและสามารถน า 
ความรู้มาใช้ในการท างานสภานักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

6.4 นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ความเป็นผู้น าและสามารถน าความรู้ไปขยายผลได้ 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ดีขึ้น 
7.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
7.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อสังคมได้

ดีขึ้น 
7.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม 
7.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 
 

ลงชื่อ ธนาคาร  มีสุข ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายธนาคาร  มีสุข) 
                                 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                                 ต าแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

โครงกำร    TO BE NUMBER ONE 



สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                                 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
                                กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   ตัวบ่งช้ีที่  1  กำรมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
   ตัวบ่งช้ีที่  2  ควำมภูมใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
            ตัวบ่งช้ีที่  3  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย 
ลักษณะโครงกำร  (  ) โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ตลอดปี 2563 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
    หลักควำมพอประมำณ 
  จัดกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยเน้นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน   และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 หลักควำมมีเหตุผล 
  1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER 
ONE และหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความสามารผู้เรียน   
        3.  จัดกิจกรรมด าเนินกิจกรรมตามแผนงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
  1.  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เสร็จสิ้นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยด าเนินงานตามข้ันตอน 
PDCA 
      2.  มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการสรุปผลการด าเนินงานไปพัฒนางานต่อไป 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
      มีความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
  1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.  ความรู้เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
1. หลักกำรและเหตุผล 
    “ยาเสพติด” เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ                                                  
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาว
ไทยเป็นอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่   นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติดสูง   เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ   แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีดีพอ    



รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ   จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
  ดังนั้น โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จึงได้โครงการ TO BE NUMBER ONE ขึ้นเพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมชมรม SW TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพ
ติด  ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE   ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ-โสภาพรรณ
วดีมาด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้เด็กมีคุณลักษณะ
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม   ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม  
โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด   มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ   ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 
ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
 2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ าใจและจิตสาธารณะรู้จักเสียสละเพ่ือสังคมและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจ านวนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  
      3.1.2 คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอก
สถานที่และมีความรู้ความเข้าใจตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ สามรถด าเนินงานและขยายผล เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
 3.2.1 นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
         3.2.2 นักเรียนมีความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองและสามารถแสดงออกตามความสามารถ และความ
สนใจได ้
       3.2.4 นักเรียนมีน้ าใจและจิตสาธารณะรู้จักเสียสละเพ่ือสังคมและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63 ) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. ชมรม SW.TO BE 

NUMBER ONE 
ก.ค.63 8,000 - - เบ็ญจมาภรณ์    

2. ศึกษาดูงาน  
TO BE NUMBER ONE 

ส.ค. 63 5,000 - - เบ็ญจมาภรณ์    



3. เก็บขยะชาดหาดสากล  ก.ย 63 2,000 - - เบ็ญจมาภรณ์    
รวมงบประมำณ  15,000  -  

 
5. งบประมำณกิจกรรม 
  5.1 รำยละเอียดงบประมำณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 ชมรม SW.TO BE NUMBER ONE - 1,500 6,500 - 8,000  
2 ศึกษาดูงาน  

TO BE NUMBER ONE 
1,500 3,500 - - 5,000  

3 เก็บขยะชาดหาดสากล  - 1,000 1,000 - 2,000  
รวม 1,500 6,000 7,500 - 15,000  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน จ านวน ...........15,000......    บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...............................  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...............................  บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร จ านวน ................................  บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ จ านวน ...............................  บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ............15,000......   บาท 
                                                          (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจ านวนร้อย
ละ 100 เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

การสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกชมรม TO BE -
NUMBER ONE 

ใบสมัครสมาชิกชมรม                
TO BE NUMBER ONE 

6.2 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 
จ านวนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอก
สถานที่และมีความรู้ความเข้าใจตามยุทธศาสตร์
หลัก 3 ประการ สามรถด าเนินงานและขยายผล 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 

-การสอบถาม 
-การประเมิน 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินการการ
ด าเนินงาน 

6.3 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร้อยละ 90  ตระหนักถึง
โทษและปัญหาของยาเสพติดและสามารถป้องกัน
ตนเองได้ 

-การท าแบบสอบถาม 
-การสังเกต 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 



ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6 . 4  ส ม า ชิ ก ช ม ร ม  TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร้อยละ 80  มีความ
เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองและสามารถแสดงออก
ตามความสามารถ และความสนใจได้ 

-การท าแบบสอบถาม 
-การสังเกต 

-การท าแบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

6 . 5  ส ม า ชิ ก ช ม ร ม  TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร้อยละ 80  มีน้ าใจและ
จิตสาธารณะรู้จักเสียสละเพ่ือสังคมและมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  7.1 นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
  7.2 นักเรียนมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจ 
    7.3 นักเรียนมีน้ าใจและจิตสาธารณะรู้จักเสียสละเพื่อสังคมและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
โครงกำร   พัฒนำสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และอำคำรสถำนที่ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ลงชื่อ เบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวเบ็ญจมาภรณ์   บุญสร้อย) 
                                      ต าแหน่ง   คร ู
 

ลงชื่อ จินตนา  จูมสีสิงห์ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางจินตนา  จูมสีสิงห์) 
                          ต าแหนง่ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 



        ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  สถำนศึกษำจัดภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้และมีควำมปลอดภัย 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 หลักควำมมีเหตุผล 
     สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ  ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความ
แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
     เพ่ือให้นักเรียน ครู ชุมชนได้มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม ที่เกี่ยวกับ             
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ 
    เงื่อนไขคุณธรรม 
      เป็นการส่งเสริมคุณธรรม ในความรับผิดชอบ ความสามัคคี ให้กับนักเรียน ครู ชุมชนใน             การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
  นักเรียน ครู ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดทักษะในการท างาน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้
ผู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์
และแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร
เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน  
 งานบริหารทั่วไปด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่โดยมี
กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเรียน อาคารสถานที่ 
อาคารประกอบ กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ กิจกรรม แยกขวดน้ า
พลาสติกช่วยลดปัญหาโลกร้อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ



เรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานพร้อมใช้ให้บริการต่อผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี เพื่อ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
   2.2 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและเก็บอุปกรณ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป ไว้รองรับผู้มาติดต่อทุกกรณี ครบถ้วน 
เก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบ 
   2.3 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเรียน อาคารสถานที่ อาคารประกอบ 
   2.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเรียน 
อาคารสถานที่ อาคารประกอบ 
   2.5 เพ่ือจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
   2.6 เพ่ือเตรียมรับการประเมินประเมินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน 
   2.7 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
   2.8 เพ่ือให้นักเรียนที่มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   2.9 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
   2.10 เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 
   2.11 เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการในการศึกษาและการด าเนินชีวิต 
  

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ านวน 86 คน 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ านวน 1,589 คน 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  3.2.1 สภาพแวดล้อมภายโรงเรียนสะอาดร่มรื่น สวยงามมีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
   3.2.2 อาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.3 คณะครู นักเรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    

4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 



1. กิจกรรมพัฒนา
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

20,000 ต.ค. 63 -
มี.ค.64 

10,000 นางสาวธัญชนก  
 เกตพัชรพงษ์ 

2. กิจกรรมงานพัฒนา 
ปรับปรุง ตกแต่ง 
ห้องเรียน อาคาร 
สถานที่ อาคาร
ประกอบ  

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

725,000 ต.ค. 63-
มี.ค.64 

23,000 นายสิทธิพร บุญล้อม 
นายนิพนธิ์  ร้านจันทร์ 

3. กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero 
Waste School)   

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

13,200 ต.ค. 63-
มี.ค.64 

6,000  นายบุญเชิด ค างาม 
นายนิพนธิ์  ร้านจันทร์ 

4. กิจกรรม แยกขวด
น้ าพลาสติกช่วย
ลดปัญหาโลกร้อน 
ของนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

1,450 ต.ค. 63 -
มี.ค.64 

- นางสาวภาวิดา 
จันทร์จุฬา 

รวมงบประมำณ  759,650  39,000  
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 1,300 18,700  20,000 
 

2. กิจกรรมงานพัฒนาปรับปรุง 
ตกแต่ง ห้องเรียน อาคาร 
สถานที่ อาคารประกอบ 

    - 
 
725,000 

3. กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School)   

  13,200  13,200 
 

4. กิจกรรม แยกขวดน้ า
พลาสติกช่วยลดปัญหาโลก

 450 1,000  1,450 
 



ร้อน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

รวม  1,750 32,900  34,650 725,000 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  10,000  10,000 
 

2. กิจกรรมงานพัฒนา ปรับปรุง 
ตกแต่ง ห้องเรียน อาคาร 
สถานที่ อาคารประกอบ  

    - 
 
23,000 

3. กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School)   

  1,000 5,000 6,000 
 

4. กิจกรรม แยกขวดน้ า
พลาสติกช่วยลดปัญหาโลก
ร้อน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

    - 

 

รวม   11,000 5,000 16,000 23,000 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน         50,650        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน         748,000      บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน         798,650      บาท 
                                        (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
6. วิธีประเมินผล  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 มีอาคารสถานที่พร้อมและเอ้ือต่อการใช้
งาน 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 



6.2 ครูและบุคลากรที่มาติดต่อราชการได้รับ
การปฏิบัติเป็นอย่างดี และเกิดความประทับใจ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

6.3 นักเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงามและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 7.2 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกทีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา.. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

     กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                                   กลยุทธ์ข้อที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 



สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
               ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร  

สถำนศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
หลักควำมพอประมำณ 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
หลักควำมมีเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงขอเสนอโครงการงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนสูงสุดตลอดจนเพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมสู่
สาธารณชนกลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
 เพ่ือให้นักเรียน ครู ชุมชนได้มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม ที่เก่ียวกับพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
เงื่อนไขคุณธรรม 
 เป็นการส่งเสริมคุณธรรม ในความรับผิดชอบ ความสามัคคี ให้กับนักเรียน ครู ชุมชนในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
เงื่อนไขควำมรู้ 
 นักเรียน ครู ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดทักษะในการท างาน 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2579 เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน  ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะช่วย
ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบ  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การคิดประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
การสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรที่เก่ียวข้องมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนผ่านสื่อทุกรูปแบบและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพทางการจัดการ



เรียนการสอนแก่นักเรียน รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมสามารถเข้าถึง
และใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยมี
กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขึ้น งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
จึงขอเสนอโครงการงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุดตลอดจนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมสู่สาธารณชนผ่านสื่อทุกรูปแบบ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากเหตุผลดังที่กล่าวมานั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานโสตทัศนูปกรณ์ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นทั้งอุปกรณ์ท่ีขาดแคลนและช ารุดเสียหายทั้งนี้เพื่อครูและนักเรียนได้ใช้บริการอุปกรณ์
งานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามความต้องการใช้บริการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาให้พร้อมต่อกรใช้งาน 
    2.2 เพื่อการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่ครูและนักเรียน 
    2.3 เพ่ือจัดท าจุลสารวารสารโรงเรียน 
    2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณะชน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     3.1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ร้อยละ 80 
     3.1.2 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รู้และได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนร้อยละ 80 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
     3.2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเผยแพร่ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนสามารถน าไปเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครอง ได้ในระดับความพึงพอใจมาก 
  
 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. พัฒนาระบบ

โสตทัศนูปกรณ์และ
การประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน 

เม.ย.-ก.ย.63 10,000 ต.ค.63 -
มี.ค.64 

10,000 สุชาวดี  มณีวรรณ์ 

2. งานประชาสัมพันธ์ เม.ย.-ก.ย.63 6,000 ต.ค.63 -
มี.ค.64 

109,000 สปัณค์หยก มูสิกพันธ์ 



รวมงบประมำณ  16,000  119,000     135,000         
5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์
และการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

  10,000  10,000  

2. งานประชาสัมพันธ์   6,000  6,000  
รวม   16,000  16,000  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
และการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

  5,000 5,000 10,000  

2. งานประชาสัมพันธ์   109,000  109,000  
รวม   114,000 5,000 119,000  

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมาณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน         135,000        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน         135,000      บาท 
                                                    (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



6.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เห็น
ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

6.2 ร้อยละ 90 นักเรียนผู้ปกครอง
ได้รับข่าวสารจุลสาร วารสาร
โรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้
ข่าวสารของนักเรียน มีความยินดีต่อผลงานการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
   7.2 ไดใ้ช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และปลอดภัยในการใช้บริการ 
   7.3 ครูและนักเรียนได้รับการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทันสมัย มี
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่การเรียนรู้ของนักเรียนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 



สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนำ 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
 ตรวจสุขภาพของนักเรียนท าให้นักเรียนรู้จักตนเองในเรื่องสุขภาพ  นักเรียนจึงตระหนักเรื่องสุขภาพ 
เกิดการดุแลรักษาสุขภาพของตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง
สุขภาพ 
 หลักควำมมีเหตุผล 

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เพ่ือท าให้สุขภาพแข็งแรง  เมื่อสุขภาพแข็งแรงก็ลดการเจ็บป่วย 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 

การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายในการป้องกันโรค 
นักเรียนจะเกิดการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งตรงกับภาษิตโบราณว่า  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” นักเรียนเมื่อทราบ
เรื่องสุขภาพ จะต้องมีการพัฒนาท าให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ือปรับปรุงสุขภาพ ให้ดีขึ้น  
 เงื่อนไขคุณธรรม 
      เป็นการส่งเสริมคุณธรรมในความรับผิดชอบ ความสามัคคี ให้กับนักเรียน ครู ชุมชนในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
        นักเรียน ครู ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดทักษะในการท างาน 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสุขภาพของนักเรียนท าให้นักเรียนรู้สุขภาพของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและ
รักษา ดูแลสุขภาพของตนให้ดีขึ้น  ปัญหาสุขภาพของนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนของนักเรียนอย่างยิ่ง 
นักเรียนต้องมีสุขภาพกายท่ีดี จึงจะสามารถท ากิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จดัง
ค ากล่าวที่ว่า สุขภาพดีชีวีแจ่มใส การศึกษาก้าวไกล ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของ
นักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันถ้ามีการ
เจ็บป่วยต้องได้รับการปฐมพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการและรักษาให้หายอย่างถูกวิธี การใช้ยาที่ตรงกับอาการ
เจ็บป่วยและการจัดสภาพแวดล้อมในห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขอนามัย 
 ดังนั้นงานอนามัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาอนามัยโรงเรียนและปรับปรุง
จัดระบบการจัดการห้องพยาบาลขึ้น เพ่ือจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของห้องพยาบาลให้
มีความเหมาะสมแก่การให้บริการกับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันที 



 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ านวน 86 คน 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จ านวน 1,589 คน 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  3.2.1 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมียา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมให้บริการ 
  3.2.2 นักเรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ถูกสุขอนามัย 
  
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย 
เม.ย 63 -
ก.ย. 63 

25,000 - - ปรียานันท์ ชัยสิริพัฒนา 

รวมงบประมำณ  25,000  -  
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1. ยาบรรเทาปวดลดไข้ ไทลินอล 500 
มก. 100 เม็ด (150X10 กระปุก) 

  1,500  1,500  

2 ยาธาตุน้ าขาว ตรากระต่ายบิน 200 
ml. (60X12 ขวด) 

  720  720  

3 ผงเกลือแร่ออวีต้า(200X1 กล่อง)   200  200  
4 ผงถ่านแก้ท้องเสีย ชาคาร์บอน         

(30X10 ซอง) 
  300  300  

5 แอนตาซิล (13X40 แผง)   520  520  
6 ยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน (22X10 

ขวด) 
  220  220  

7 ยาแก้ปวดประจ าเดือน พอนสแตน 
500 (50X10 แผง) 

  500  500  

8 ยาน้ าแก้ไอ อ้วยอันโอสถ(46X5 
ขวด) 

  230  230  

9 ยาหม่องถ้วยทอง(40X12 ขวด)   480  480  



ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

รวม 

10 เคาเตอร์เพนคูล (185X3 หลอด)   555  555  
11 เคาเตอร์เพนร้อน(185X3หลอด)   555  555  
12 น้ าเกลือล้างแผล (60X4 ขวด)   240  240  
13 เจลประคบร้อน/เย็น(156X3 )   780  780  
14 แอลกอฮอลล้างแผล (50X9ขวด)   450  450  
15 เบตาดีน (180X6 ขวด)   1,080  1,080  
16 เบตาดีน สครับ (250X1 ขวด)   250  250  
17 ผ้าก๊อซปิดแผล 2 นิ้ว (70X12)   840  840  
18 ผ้าก๊อซปิดแผล 3 นิ้ว(70X6)   420  420  
19 ผ้าก๊อซปิดแผล 6 นิ้ว (210X2)   420  420  
20 ผ้าก๊อซยืด 2 นิ้ว(180X2กล่อง)   360  360  
21 ผ้าก๊อซยืด 6 นิ้ว(200X2กล่อง)   400  400  
22 ปรอทดิจิตอลวัดไข้ (150X2 )   300  300  
23 ส าลีก้อน  (50X12 แพ็ค)   600  600  
24 ไม้พันส าลี (180x1 แพ็ค)   180  180  
25 ผ้าก๊อซปิดตา (175x2 กล่อง)   350  350  
26 คีมคีบส าลี (110x2 อัน)   220  220  
27 คีมคีบส าลีแบบมีขอเกี่ยว  (115x2 

อัน) 
  230  230  

28 กระเป๋าน้ าร้อนไฟฟ้า (650x1)   650  650  
29 แอมโมเนียหอม (250x3 ขวด)   750  750  
30 พลาสเตอร์ยาชนิดผ้ายืด   (50x10 

กล่อง) 
  500  500  

31 ยาแก้อาเจียน/เมารถ        (200x1 
กระปุก) 

  200  200  

32 พัดลมตดิผนัง 18 นิ้ว        
(1500x4 เครื่อง) 

   6,000 6,000  

33 พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว         (2000x2 
เครื่อง) 

   4,000 4,000  

รวม   15,000 10,000 25,000         
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน         25,000       บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน         25,000       บาท 



                                                         (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ร้อยละ 90 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยต่อนักเรียนและบุคลากร
สามารถปฐมพยาบาลได้ทันที 

สอบถามและบันทึกการใช้
ห้องพยาบาล 

แบบสอบถามและแบบบันทึก
การใช้ห้องพยาบาล 

6.2 ร้อยละ 100 ยาและเวชภัณฑ์ที่
น ามาใช้ปลอดภัยตามกระทรวง
สาธารณสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6.3 ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจ
ต่อการใช้ห้องพยาบาล 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 ห้องพยาบาลมีอากาศถ่ายเท ลดการการกระจายและแพร่เชื้อโรค 
 7.2 ห้องพยาบาลสะอาดถูกสุขลักษณะ 
 7.3 ห้องพยาบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริหาร 
 7.4 ยาสามัญประจ าบ้าน และยาทั่วไป ปลอดภัยตามกระทรวงสาธารณสุข 
 7.5 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการบริการจากห้องพยาบาล 
 
 

ลงชื่อ ปรียานันท์ ชัยสิริพัฒนา ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนา) 
                                             ต าแหน่ง คร ู
 
 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
โครงกำร สัมพันธ์ชุมชน และเครือข่ำยเพื่อกำรมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 



                                   กลยุทธ์ข้อที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
               ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงกำร  () โครงกำรต่อเนื่อง   (  ) โครงกำรใหม่   (  ) โครงกำรตำมนโยบำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ระยะเวลำด ำเนิน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
 

กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของโครงกำร 
 หลักควำมพอประมำณ 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมและสานสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 หลักควำมมีเหตุผล 
 การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและการให้บริการ การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ งานชุมชน
สัมพันธ์กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 หลักของกำรมีภูมิคุ้มกัน 
    เพ่ือให้นักเรียน ครู ชุมชนได้มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง               
การสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
  เป็นการส่งเสริมคุณธรรม ในความรับผิดชอบ ความสามัคคี ให้กับนักเรียน ครู ชุมชนในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 เงื่อนไขควำมรู้ 
 นักเรียน ครู ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดทักษะในการท างาน 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
     แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 - 2579)  เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ โดยการผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศ  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  การจัดการเรียนการสอนยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะ  ความรู้  และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติได้
ฝึกทักษะการคิด  ทักษะการใช้เหตุผล  และทักษะกระบวนการกลุ่มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้
ได้ผลสัมฤทธิ์และประสบผลส าเร็จนั้น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ งานชุมชนสัมพันธ์และการให้บริการงานจัดเลี้ยง 
การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและการให้บริการงานจัดเลี้ยง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  



    กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการสัมพันธ์ชุมชน และเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมโดยมี
กิจกรรมงานจัดเลี้ยง และกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมวันส าคัญภายนอกข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือร่วมงานกิจกรรมกับชุมชุนภายนอก 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
2.3 เพ่ือให้บริการจัดเลี้ยง นักเรียน ครูและบุคลากร 
2.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจัดเลี้ยง 

 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      3.1.1 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
      3.1.2 ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในวันส าคัญ 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1 ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 ชุมชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและการต้อนรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
      3.2.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 
(เม.ย.63 – ก.ย.63) 

ภำคเรียนที่ 2/2563 
(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

วันที่/เดือน งบประมำณ วันที่/เดือน งบประมำณ 
1. งานสัมพันธ์ชุมชน

และกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน 

พ.ค.62-
ก.ย.63 

4,000 ต.ค. 63 -
มี.ค 64 

3,000 ธนาคาร  มีสุข 

2. พัฒนางานปฏิคม
เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการการเรียน
การสอน 

พ.ค.62-
ก.ย.63 

9,400 - - สุภัคสร  เนยสูงเนิน 

รวมงบประมำณ  13,400  3,000 16,400 
 
 
 
 
 
 
 
5. งบประมำณ 
 5.1 รำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ 



ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. งานสัมพันธ์ชุมชนและ
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

 4,000   4,000  

2. พัฒนางานปฏิคมเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการการ
เรียนการสอน 

  9,400  9,400  

รวม  4,000 9,400  13,400  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ 
ค่ำ

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. งานสัมพันธ์ชุมชนและ
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

 3,000   3,000  

รวม  3,000   3,000  
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
5.2 ประเภทงบประมำณ 
  - เงินอุดหนุน   จ านวน         16,400        บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ................................ บาท 
  - เงินระดมทรัพยากร  จ านวน ................................ บาท 
  - เงินอ่ืน ๆ   จ านวน ................................ บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน         16,400        บาท 
                                                    (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
6. วิธีประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายร้อยละ 80 

สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

6.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สัมภาษณ์ 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 7.2 ชุมชนมีความพึงพอใจกับการให้บริการ สนับสนุน และร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
 7.3 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 



 
 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ ธรรมนิตย์  บ้านพวน ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายธรรมนิตย์  บ้านพวน) 
                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ ณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

ที่    72  /๒๕63            

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ใรการพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงได้วางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจ าคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 1.1 นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 1.2 นางจันทิมา อุทัยกลม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

 1.3 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 

 1.4 นางสุพักตร์ ค าภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 

 1.5 นายธรรมนิตย ์ บ้านพวน ครูช านาญการ กรรมการ 

 1.6 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ก าหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการด าเนินงานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
และอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการงานบริหารงานกลุ่มบริหารงานพัฒนางานวิชาการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 



    คณะกรรมการกลุ่มสาระ 

 2.1 นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.2 นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.3 นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 2.4 นางขนิษฐา วรรณสวาท ครูช านาญการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 2.5 นางสิริกร บุญเลิศ ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 2.6 นางพิสมัย นันเสนา คร ู แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 2.7 นางนฤพร ภักด ี ครูช านายการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

 2.8 นางณัฐกมล ทองไทย ครูช านาญการ         แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ 

 2.9  นายทรงกิจ โพธิข า คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 

 2.10 นางธรรมนิตย์ บ้านพวน ครูข านาญการ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 

 2.11 นางก่ิงแก้ว ศิริโชคชัย ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2..12 นางสปัณหยก มูสิกพัทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2.13 นายบุญเชิด ค างาม คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 2.14 นายสิทธิพร บุญล้อม ครู                    แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 2.15 นายพรมภร แสนศรีแก้ว ครูช านาญการ      หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.16 นางนภัทร มะอาจเลิศ ครูช านาญการ      แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงาน ประกอบด้วย 

   3.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

 3.1.1 นางสุพักตร์ ค าภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ      ประธาน
กรรมการ 

 3.1.2 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ
 3.1.3 นางสาวปวิตรา  วินทะชัย ครู  กรรมการ 

 3.1.4 นางนภัทร มะอาจเลิศ ครูช านาญการ กรรมการ 



 3.1.5 นางณัฐกมล ทองไทย ครูช านาญการ กรรมการ 

 3.1.6 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา  ครู กรรมการ 

 3.1.7 นางไพวรรณ  สุขปานเจริญ ครูช านาญการ กรรมการ 

 3.1.8 นางรัตนาภรณ์ เรืองนุช คร ู กรรมการ 

 3.1.8 นางขนิษฐา วรรณสวาท ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

   3.2 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

 3.2.1 นางจันทิมา อุทัยกลม ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฯ ประธานกรรมการ 

 3.2.2 นางวลิาวัลย์ พรไขยา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3.2.3 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 

 3.2.4 นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร คร ู กรรมการ 

 3.2.5 นางรัชดาพร คงสนุ่น คร ู กรรมการ 

 3.2.6 นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.2.7 นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์ คร ู กรรมการ 

 3.2.8 นางจารุวรรณ  โดยอาษา คร ู กรรมการ 

 3.2.9 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

3.3 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 

 3.3.1 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธาน
กรรมการ 

 3.3.2 นายรณชัย กิ่งแก้ว คร ู รองประธานกรรมการ 

 3.3.3 นางสาวพรพรรษา อินทรเทศราช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.3.4 นายทรงกิจ   โพธิข า คร ู กรรมการ 

 3.3.5 นายนิรวิทย์ หวานทอง คร ู กรรมการ 

 3.3.6 นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 

 3.3.7 นางอรุณี ถมยางกูร ครูเขี่ยวชาญ กรรมการ 

 3.3.8 นางมธุรินทร์  เทียนวรรณ ครูช านาญการ กรรมการ 

 3.3.9 นางภาวิดา จันทร์จุฬา ครูช านาญการ กรรมการ 



 3.3.10 นางนงค์นิภัส โภคิณดิษสกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.3.11 นางจารุวรรณ  โดยอาษา ครูช านาญการ กรรมการ  

 3.3.12 นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.4 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 

 3.4.1 นายธรรมนิตย์  บ้านพวน ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 

 3.4.2 นางสาวธัญชนก  เกตุพัชรพงศ์  ครู รองประธานกรรมการ 

 3.4.3 นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ คร ู กรรมการ 

 3.4.4 นางสปัญหยก มูสิกพัทธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.4.5 นายนิพนธ ์ ร้านจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 

 3.4.6 นายสิทธิพร    บุญล้อม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการในข้อที่ 2 และ 3 มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. ศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ (Vison) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค ์ของโรงเรียนตามกลยุทธ์ด้านการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องนโยบายของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

 3. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับ และอ่ืน ๆ ในงาน/โครงการต่าง ๆ แต่ละ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน อย่างเหมาะสม 

 4. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการ
ต่าง ๆ แต่ละกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ/งานอย่างเหมาะสม 

 5. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานจอง
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนตามงานที่ได้รับมอบหมาย 

 6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 น าข้อมูลผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รนับมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาต่อไปของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

4. คณะกรรมการประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการและรวบรวมเอกสาร ประกอบด้วย 

 4.1 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 



 4.2 นางวิลาวัลย ์ พรไชยา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 4.3 นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

 1. ศึกษา ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประขุม ฯ การด าเนินกิจกรรม ประสานงานการด าเนินงานโครงการ 
รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียน และจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ 

 3. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 4. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

 5. รวบรวมสรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 สารสนเทศ
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนน าข้อมูลผลการด าเนินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต่อไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหารงาน/งาน 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
 

          สั่ง ณ วันที่    7  เมษายน     พ.ศ. ๒563 

 

                                           

ณัฐชา  จันทร์ดา  

(นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 


