
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการและให้
จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อหน่วยเหนือ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมปีระสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น    

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้
ท าการศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา ศึกษาสภาพความต้องการและปัญหาในการจัดการศึกษา 
ส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของหน่วยเหนือ เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท า
แผนงบประมาณประจ าปี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปกีารศึกษา 2563 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 นี้จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สู่เปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

ขอขอบคุณคณะท างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมระดม
ความคิดให้การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปกีารศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย  

 
 
 

          นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 1 ถนนพรหมวิถี ต าบล 
พรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150  โทรศัพท์ 055 -369100 
โทรศัพท์มือถือ 082-4044690  โทรสาร 055-369092  Website  www.pv-school.com  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่จ านวน 78 ไร่เศษมีเขตพื้นที่บริการ
การศึกษา คือ ต าบลพรหมพิราม ต าบลท่าช้าง ต าบลหนองแขม ต าบลมะตูม ต าบลทับยายเชียง ต าบล          
วังวน ต าบลหอกลอง และหมู่บ้านของต าบลวงฆ้อง  มะต้อง ตลุกเทียม และ ศรีภิรมย์ 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
           โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ติดเขตเทศบาลต าบลพรหมพิรามด้านทิศตะวันตกและอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับโรงเรียนพิราม
อุทิศโรงพยาบาลพรหมพิรามที่ว่าการอ าเภอพรหมพิรามและสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพรหมพิรามซึ่งเป็น
ที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ตามทะเบียนพล. 359 โฉนดตราจองที่ 3834 เล่มที่ 34 หน้า 
49 ปัจจุบันมีเนื้อที่จ านวน 78 ไร่เศษ   เปิดท าการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เริ่มแรกอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงสังกะสี
จ านวน 2 ห้องเรียน มีครู 4 คน มีนายณรงค์ มากประยูร ศึกษาธิการอ าเภอพรหมพิรามขณะนั้น รักษาการ
ในต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง  เกษน้อย ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม   พ.ศ.2519  และมีผูบ้ริหารมาโดยล าดับดงันี ้
 พ.ศ.  2521  นายฉลอง เกษน้อย  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ.  2526  นายฉลอง      เกษน้อย  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2530  นายธงชัย     จักกาบาตร ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2535  นายวัฒนา     ภาวะไพบูลย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2540  นายองอาจ    สุขแสงสุวรรณ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2544  นายชูชาติ      อุทะโก  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2553  นายชูชาติ      คุ้มพวง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ.  2554 - ปัจจุบัน   
       นายบุญศักด์ิ  ไมตรีจิตร ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  

ข้อมูลทั่วไป  1.1 



  

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ
ขนาดกลาง  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่                      
ปีการศึกษา 2535 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเครือข่ายน าร่องการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ของกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 
วก. 1166/2545  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2545 ต้ังแต่ปีการศึกษา  2543 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

คติพจน ์
สามัคคี คือ พลัง 

 

นโยบาย 

เรียนเด่น  บริเวณสวย  เสรมิด้วยกีฬา 
พัฒนาดนตรี  มีคุณธรรม  น าเทคโนโลยี 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
ประพฤติชอบ ในกรอบวินัย ใฝุความรู้ สู้การงาน ประสานสามัคคี มีมัธยสัถ์ 

สีประจ าโรงเรียน 

น ้ำเงิน – ชมพ ู
 

สีน้ าเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ความหนกัแน่น 
   สีชมพู   หมายถึง ความรัก  ความสุภาพ  
   น้ าเงิน – ชมพู : ผู้มีความกลา้หาญและความสุภาพ 

 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 

พระพุทธลีลากาญจนาภิเษก 
 

อักษรย่อ 

พ.ว. 



  

แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ถานศึกษา 

 

 1 )  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - 

ครูผู้สอน 16 44 60 

พนักงานราชการ - 1 1 

ลูกจ้างประจ า 1 - 1 

ครูอัตราจ้าง 2 9 11 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา - 4 4 

พนักงานท าความสะอาด - 6 6 

คนสวน 1 - 1 

รวม 21 64 85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  1.2 



  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (เฉพาะผู้บรหิารและครูผู้สอน) 

 

   กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ทีm่j 
ที ่

กลุ่มสาระ/ฝ่าย วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บริหาร 1 - - - - - - - 1 
2 ภาษาไทย - - - 2 1 2 - - 5 
3 สังคมศึกษาฯ - - 1 1 4 6 - - 12 
4 วิทยาศาสตร ์ - - - 1 1 7 - - 9 
5 คณิตศาสตร ์ - - 1 3 1 4 - - 9 
6 ภาษาต่างประเทศ - - 1 5 - 5 - - 11 
7 ศิลปศึกษา - - - 1 1 2 1  5 
8 สุขศึกษาพลศกึษา - - - - 3 - - - 3 
9 การงานและเทคโนโลย ี - - - 2 2 7 - - 11 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 1 - 1 - - 2 

รวมกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย 1 - 3 16 14 34 - - 68 
รวมวุฒกิารศึกษา 1 19 47 1 

ร้อยละ 1.47% 27.94% 70.59% - 100% 



  

3 ) วิทยฐานะของบุคลากร ปีการศึกษา  2562 
 ตารางแสดงวิทยฐานะของบุคลากรในโรงเรยีน 

ที ่ กลุ่มสาระ/ฝ่าย วิทยฐานะ (ระดับ) 

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผูช้่วย รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บริหาร - - 2 1 - 1 - - - - 4 

2 ภาษาไทย - - - 3 1 2 - - - - 6 

3 สังคมศึกษาฯ - - 2 4 2 - - - - - 8 

4 วิทยาศาสตร ์ - - - 2 2 5 - - - - 9 

5 คณิตศาสตร ์ - - 1 4 - 3 - - - 1 9 

6 ภาษาต่างประเทศ - - - 5 1 4 - - - 2 12 

7 ศิลปศึกษา - - - - 1 - 1 1 - - 3 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 2 - - - 3 

9 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- - - - 1 3 2 1 - 1 8 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 1 1 - - - -  2 

รวมกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย - - - - - - - - - - - 

รวมวิทยฐานะ - - 6 20 9 18 5 2 - 4 64 

ร้อยละ - 25 27 7 5 
 

4 ) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. วิทยาศาสตร์ 9 17 
3. คณิตศาสตร์ 9 15 
4. ภาษาไทย 5 18 
5. ภาษาต่างประเทศ 10 17 
6. สังคมศกึษา 11 16 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 16 
8. ศิลปะ 5 18 
9. สุขศกึษาพลศึกษา 3 18 
10. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 2 17 



  

 
 

จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 รวม 1,192 คน (ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 84 158 242 40.33 
ม.2 6 90 110 200 33.33 
ม.3 7 121 132 253 36.14 
ม.4 5 67 110 177 35.40 
ม.5 5 71 111 182 36.40 
ม.6 5 46 92 138 27.6 

รวมทั้งหมด 34 479 713 1,192  
 
  กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 
 

 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน  1.3 



  

 

 
1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

ระดับ 3        ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ในระดับ 3 
ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 
1.4.2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

ระดับ 3                      ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 
3 ขึ้นไปภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  1.4 



  

1.4.3 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใน
ระดับ                        3 ขึ้นไป ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 
 

1.4.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายแตล่ะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใน 
ระดับ 3 ขึน้ไป ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562 

 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับ               3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

 
 

 



  

 

 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 

  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.00 24.16 28.93 29.39 

คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน 54.05 24.96 29.39 31.93 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.97 28.55 30.58 34.05 

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 55.06 26.72 29.91 33.32 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  1.5 



  

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 36.74 20.47 26.30 23.56 33.34 

คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน 39.78 22.33 27.58 26.33 34.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.93 27.65 30.33 30.12 36.18 

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 42.59 26.03 29.29 29.44 35.84 

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทั้งหมด 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 



  

 

 
 
 
 

1) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 
 

 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.18 51.68 54.00 23.86 26.36 24.16 
คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรียน 47.21 53.21 54.05 24.37 28.16 24.96 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.02 56.36 56.97 28.64 31.64 28.55 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 48.53 54.58 55.06 26.44 29.98 26.72 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.77 55.04 55.91 26.55 30.28 26.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 54.42 55.14 26.30 30.04 26.73 

 

ระดับ/รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 31.64 33.18 28.93 27.41 26.43 29.39 
คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรียน 31.33 35.08 29.39 29.28 28.27 31.93 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 33.60 36.95 30.58 30.77 29.88 34.05 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 32.28 35.81 29.91 30.40 29.35 33.32 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 32.47 36.43 30.22 30.14 29.10 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28 36.10 30.07 30.45 29.45 33.25 

 

    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
    ประจ าปีการศึกษา  2560 -2562 

 

 1.6 



  

  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 – 2562  ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 
 

 
 
จากแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2560 – 2562  ทั้ง 4 รายวิชาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ย         สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชา
ภาษาอังกฤษ 



  

2) ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 
 

 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.60 41.15 36.74 20.45 26.48 20.47 

คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน 46.72 44.63 39.78 21.47 26.99 22.33 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.86 48.98 43.93 26.53 33.49 27.65 

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 49.82 47.96 42.59 25.11 31.59 26.03 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 50.07 48.16 43.02 24.64 31.04 25.62 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 47.31 42.21 24.53 30.72 25.41 
 

ระดับ/รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 25.76 28.54 26.30 21.40 23.83 23.56 

คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน 27.52 28.86 27.58 25.36 28.22 26.33 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 30.68 31.99 30.33 29.26 32.49 30.12 

คะแนนเฉลีย่ของระดับภาค 29.55 30.75 29.29 28.85 31.90 29.44 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 29.48 30.75 29.40 27.91 31.15 28.97 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 29.37 30.51 29.20 28.31 31.41 29.20 
 

ระดับ/รายวิชา 
สังคมศึกษาฯ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 33.14 34.13 33.34 

คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน 33.17 33.91 34.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 34.78 35.37 36.18 

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 34.84 35.30 35.84 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 34.96 35.48 36.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.70 35.16 35.70 



  

  กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 – 2562  ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

 

จากแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2560 – 2562  ทั้ง 5 รายวิชาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ย      สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา  



  

 
 

 
 

   กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศกึษา 2562 
 

 

สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  1.7 



  

 
 

 
 

รายรับ จ านวน/ 
บาท 

รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  
รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
 
 งบด าเนินการ    คิดเป็นร้อยละ  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ของรายรับ 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   คิดเป็นร้อยละ  ของรายรับ 
 
 
 
 
  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 4 หลัง 
2 อาคารประกอบ (โรงฝึกงาน) 3 หลัง 
3 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
4 สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม 
5 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
6 สนามตะกร้อ 2 สนาม 
7 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
8 สนามเปตอง 2 สนาม 
9 หอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง 
10 หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง 
11 อาคารส านักงาน 1 หลัง 
12 บ้านพักครู (แฟลต) 1 หลัง 
13 บ้านพักคร ู 5 หลัง 
13 บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง 
14 ห้องน้ านักเรียน 5 หลัง 

ข้อมูลอาคารสถานที ่ 1.9 

งบประมาณ  1.8 



  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
 
 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคณุภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง กระบวนการทดลอง ผ่านกิจกรรมโครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  พัฒนาครูทุกคน
ให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน นอกจากนี้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ห้องแนะแนว ห้องอาเซียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้ น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
  1) ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้
ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค าถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การจัดท านวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเพื่อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทกุสถานที่ทั้งภายในและภายนอก และมีการ
เรียนรู้ในโลกกว้าง การศึกษาภูมิปัญญาในชมุชนรอบๆ สถานศึกษาตลอดจนการด าเนินการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพผ่านกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  4) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การจัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปญัหา 



  

  5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสั ตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  6) ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  แสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย เคารพ กฎ กติกา มารยาทของสังคม มีจิตอาสา เห็นคุณค่าในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อื่น 

 2. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
และการคิดค านวณเหมาะสมตามศักยภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด สามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถเขียนสื่อสารได้ สามารถอ่านจับ
ประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน และวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร 
และสามารถประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่านได้ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ โดยมีผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบของโครงงาน ชิ้นงาน มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษามคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกติกา   มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมของสังคม มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาใน
ชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ตลอดจนผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

3. จุดเด่น 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านในระดับยอดเยี่ยม การ
เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันอยู่ในระดับระดับยอดเยี่ยม มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเลิศ  
 ด้านมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในระดับยอดเยี่ยม  การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียนในระดับยอดเยี่ยม 
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในระดับยอดเยี่ยม 



  

4. จุดควรพัฒนา 
4.1 จากข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบว่าเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 2 รายวิชา คือวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น 2.32 วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 2.96 
และพบว่าลดลง 2 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ ลดลง 2.20 วิชาวิทยาศาสตร์ลดลง 4.25 และเมื่อเทียบ
กับระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนจะต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายวิชา แสดงว่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนต้อง  น าข้อมูลผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนานักเรียนในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ มีทักษะในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาและมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นจากที่ผ่านมา 
  4.2 จากข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ลดลง  5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย ลดลง 4.41 วิชาคณิตศาสตร์ ลดลง 6.01 วิชาวิทยาศาสตร์ 2.24 
ภาษาอังกฤษ ลดลง 0.27 สังคมศึกษาฯ ลดลง 0.79 แสดงว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ต้องน าข้อมูลผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาและมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นจากที่ผ่านมา 
  4.3 ควรพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ทุกระดับชั้นให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 



  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

 ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา  โดยการศึกษาข้อมูล และประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายทางราชการ และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น   จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผน
และร่วมกันก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝุายงานด าเนินการจัดท ากิจกรรมและโครงการตาม
ความต้องการพัฒนาของแต่ละกลุ่มสาระ และฝุายงาน พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบด าเนิน การพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 

2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาก าหนด เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีระบบ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการนิเทศภายใน และน าข้อมูลมาใช้ พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย พัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ดังประเด็นพิจารณาและระดับคุณภาพ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ประเดน็ กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1. การมีเปูาหมาย
วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  
 

1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือวางแผนและร่วมกัน
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นจากคณะครูให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
3. ประชาสัมพันธ์เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรอืแผนกลยุทธ์ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการน า
วิสัยทัศน์ไปใช ้

มีเปูาหมายวิสัยทัศน์  
และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  
 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

   การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มกีระบวนการพัฒนาดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท างานจากบุคลากรหลายฝุายทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ
สภาพภายนอกของสถานศึกษา 
3. น าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพ
ภายนอกของสถานศึกษามาประมวลเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา 
4. ก าหนดกลยทุธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และงาน
โครงการ กิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
5. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนา การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ประเดน็ กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ครอบคลุม                    
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

 สถานศึกษามกีารวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนดังนี ้
1. ท าความเข้าใจ นโยบาย จดุเน้น ยุทธศาสตร์ และ
เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นบทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา คณุภาพของ
ผู้เรียนในภาพรวม เช่น ผลการประเมินระดับชาติของ 
สมศ. หรือเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ฯลฯ 
3. ก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
4. ก าหนดภาระงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น 
ของหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ  
5. ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
6. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาตรวจสอบ ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
7. สรุป และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้น น าผลการรายงานไปใช้ในการวางแผนและ
พัฒนา 
 

สถานศึกษามีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและครอบคลุม               
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

4. การพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความ
ช านาญการ        
ทางวิชาชีพ  
 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้
เข้ารับการอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิชาชีพจากหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จาก
หน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน 

5. การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  
 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบรกิารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ  เช่น พัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างฯ ห้องสมุด ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

 



  

ประเดน็ กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
6. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู ้
 

สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานจัดระบบบริหาร
สารสนเทศดังน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการข้อมูลสารเทศ 
2. เก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล  
3. จัดท าสารสนเทศ 
4. การน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ 
5. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
6. รายงานผลข้อมูลสารสนเทศ 

สถานศึกษามีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 

 3. จุดเด่น 
            สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมจากบคุลากรทางการศึกษาและชุมชน   
 มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
  1. ส่งเสริม และพัฒนา ระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกภาระงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  



  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

 ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา         

ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต จัดให้มีการใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย พัฒนาให้ครูมีระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน และผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีกระบวนการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้

พัฒนาการเรียนรู้  

ประเดน็ กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

สถานศึกษามีกระบวนการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนในการลงมือปฏิบัติ
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สรุป
องค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น 
และน าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

จัดให้มีการใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

สถานศึกษามีการใชส้ื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 



  

ประเดน็ กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก เช่นเตรียมความพร้อมของวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ 
ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

สถานศึกษามีกระบวนการ
พัฒนาการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกโดย 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครูและผู้เรียน และผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรยีน
อย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

สถานศึกษามหีลักการวัดและประเมินผลอยู่บนพ้ืนฐาน 
2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรยีน โดยผู้เรียนต้องได้รับการ
พัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคญั และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้เครื่องมือและ
วิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรยีนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 

สถานศึกษามีระบบการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 

3. จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เช่นเตรียมความพร้อม
ของวัสดุ สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
  4. สถานศึกษาตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวัดผลประเมินผลอย่าง
เหมาะสมกับเปูาหมาย และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

 4. จุดควรพัฒนา 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือลดภาระงาน
ของผู้เรียนและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน าองค์ความรู้มารบูรณาการในการออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ มีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
  2. การให้ข้อมลูย้อนกลับแกน่ักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 



  

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาอยูใ่นระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดัการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 
 

2.1  วิสัยทัศน ์ (Vision) 
การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดี มีสขุ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  พันธกิจ  (Mission) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. นักเรียนเป็นคนดี กล้าแสดงออก และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.3  เป้าหมาย  (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนใฝุรู้ใฝุเรยีนจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

2.4     กลยุทธ ์ (Strategy) 
1. กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์สร้างผู้เรียนใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง ทันสมัย 

3. กลยุทธ์สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม และด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

2.5  อัตลักษณ์ของสถานศกึษา  (Identity) 
 “ มีระเบียบวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 

2.6 สัญลักษณ์  (Symbol) 
 “ พระพรหม ” 

2.7 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (Uniqueness) 
 “ สามัคคี คือ พลัง ” 

2.8 มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ  (Heading to be qualified school) 
    เรียนด้วยกิจกรรม ใฝุรู้ใฝุเรียน คิดวิเคราะห์ได้   และรู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเท่าทัน
เหตุการณ์ 



  

ภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 
 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
1. ร้อยละ 90 ส่งผลดีในการจัด        
   การเรียนการสอนต่อนักเรียน 
2. ร้อยละ 90 ส่งผลต่อคุณภาพ 
   ของนักเรียน 
3. ร้อยละ  70  ของครูในกลุ่ม 
   สาระคณิตศาสตร์มีวามสามารถ 
   ใช้ ICT ประกอบการจัด 
   การเรียน การสอน 
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   คณิตศาสตรส์ามารถสอน 
   คณิตศาสตรไ์ด้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ 
   เรียนดีขึ้น 
6. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิท์างการ 
   เรียนในรายวิชา 
   ภาษาต่างประเทศร้อยละ 70 
7. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทาง 
   ภาษาและสามารถน ามาใช้ใน 
   ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
   ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนทกุคนได้รับการ 
   พัฒนาการเรียนรู้และม ี
   ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

1. จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์กีฬา- 
   กรีฑา 
2. จัดซื้อ จัดหาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือ  
   การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
3. ค่ายภาษาอังกฤษ 
4. วันส าคัญของชาติเจ้าของภาษา 
5. การผลิตสื่อและนวัตกรรม 
   การจัดการเรียนรู ้
6. การแข่งขันทักษะ 
   ภาษาต่างประเทศ 
7. การพัฒนาสารสนเทศและ 
   สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู ้
8. การฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน 
   (English Zone) 
9. แหล่งเรียนรู้สู่ปูายนิเทศ 
10. โครงการ/นิทรรศการ 
11. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
12. พัฒนาทักษะภาษาจีน 
13. กิจกรรมรกัการอ่าน  
     (Love reading) 
14. ส่งเสรมิความเป็นเลิศ 
     ด้านภาษาไทย 
15. วันภาษาไทยแห่งชาติ   
16. พัฒนาการเรียนการสอน 
     ภาษาไทย 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

9. นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการ 
   เรียนภาษาต่างประเทศ และน า 
   ความรู ้ด้านการใช้ภาษาไปใช ้
   ในการสื่อสารได ้
10. มีวสัดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ  
     และมีคุณภาพ 
11. พัฒนาการเรียนรู้อย่างม ี
     ประสทิธิภาพ 
12. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม  
     วิทยาร้อยละ 100 รู้จัก   
     อุปกรณ์ทางภูมิศาสตร ์
13. ครกูลุ่มสาระสังคมศึกษา   
     ศาสนา และวัฒนธรรม   
     โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
     น าไปใช้เป็นสื่อในการเรียน 
     การสอน 
14. นักเรียนทุกคนได้ฝึกทกัษะ 
     การปฏิบัติงานอาชีพอย่างมี 
     ทักษะสามารถการจัดการการ 
     ท างานอย่างเป็นระบบ และม ี
     กลยุทธ ์ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
15. นกัเรียนรอ้ยละ 80 ขึ้นไปม ี
     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาใน 
     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน 
     อาชีพ  ระดับ ดี ขึ้น 
16. นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไปมี 
     ความพอใจการจัดการเรียนรู ้
     ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
     จากการฝึกทักษะการ 
     ปฏิบัติงานอาชีพ 
     เข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

17. จัดซื้อ จัดหาสื่อ นวัตกรรม 
     เพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา  
     ศาสนา และวัฒนธรรม 
18. จัดซื้อหาวัสดุ อุปกรณ์การ 
     เรียน การสอนการงาน 
     พื้นฐานอาชีพ 
19. จัดหาอุปกรณ์ สารเคม ีสื่อ 
     นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้
     วิทยาศาสตร ์  
20. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     ทั้งในและนอกโรงเรียน 
21. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง         
     วิทยาศาสตร ์
22. ปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการ   
     วิทยาศาสตร ์
23. ICT เพื่อการศึกษาและ 
     การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
24. บริการ ICT แก่ผู้เรียน   
25. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ ์       
     เครื่องดนตรีสากล 
26. พัฒนาทักษะและสร้างเสริม 
     ศักยภาพทางด้านดนตรีไทย 
27. พัฒนาทักษะและสร้างเสริม 
     ศักยภาพทางด้านดนตรี 
     พื้นบ้าน 
28. จัดซื้อ จัดหาเครื่องประดับ  
     อุปกรณแ์ละชุดแต่งกาย 
     นาฏศิลป ์
29. ส่งเสริมการเรียนการสอน 
     ทศันศิลป์ 
     ครุภัณฑส์ านักงาน 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

17. นักเรียนมกีารน าความรู้ความ 
     ต่อสังคม และการด าเนินชีวิต  
     มีคุณธรรม มีค่านิยมในการใช ้
     วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
     บรรลุเปูาหมายของการจัด 
     การศึกษา 
18. อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อ 
     นวัตกรรมทางด้าน 
     วิทยาศาสตร์ตาม 
     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
19. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
     วิทยาทุกคนมีส่วนร่วมและเข้า 
     ร่วมกิจกรรมสัปดาห ์
     วิทยาศาสตร์ซึ่งจัดขึ้น ณ  

     โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
20. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
     กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร ์
     แห่งชาต ิที่หน่วยต่างๆได้จัด 
21. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
     วิทยาทุกคนมีความรู้  ความ 
     เข้าใจและรักในการเรียน 
     วิทยาศาสตร ์
22. ได้อุปกรณ/์สารเคมี/สื่อ 
     นวัตกรรมทางด้าน 
     วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและม ี
     ประสทิธิภาพมาใช ้
     ในการจัดการเรียนการสอน 
23. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที ่
     ใช ้ในการจดัการให้บรกิาร    
     จ านวน 4 ห้อง ได้รับการ    
     ปรับปรุง แก้ไข   

30. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ  
31. จัดบริการแนะแนว 5 บรกิาร 
32. จัดกิจกรรมแนะแนว 
33. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน 
     แนะแนวการศึกษาต่อและ 
     อาชีพ 
34. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
35. พัฒนางานห้องสมุด 
36. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ 
     ครุภัณฑส์ าหรับนักเรียนพิการ 
     เรียนรวม 
37. งานก ากับ ติดตาม นิเทศ 
     ภายใน 
38. การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี  
     (Best Practice)   
39. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม 
     เวลารู ้
40. งานส่งเสรมิพัฒนาการเรียนรู ้
     ของนักเรยีน 
41. เตรียมความพร้อมสอบเขา้ 
     ศึกษาต่อ และ O-net 
42. กิจกรรมระบบสื่อสารและ 
     ประชาสัมพันธ์  
     (งานโสตทศันศึกษา) 

 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

     และเพียงพอกับผู้เรยีน 
24. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
     ทีม่ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
25. ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช ้
     บริการของห้องปฏิบัติการ 
     คอมพิวเตอร์การศึกษาที่ 
     สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
26. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ  
      และสามารถน าความรู้ที่ได้ ไป 
      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
27. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
     วิทยาเข้ารว่มกิจกรรมการ 
     เรียนการสอนศิลปะทุกคน 
28. ครูจัดหาสือ่เพื่อพัฒนาการ 
     เรียนการสอนวิชาศิลปะ  
     ดนตรี และนาฏศิลป ์
29. นักเรียนทุกคนมีทกัษะ 
     พื้นฐานทางศิลปะทั้ง 3 สาระ  
     อยู่ในระดับด ี
30. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ   
     แนะแนวศกึษาต่อ  แนะแนว 
     อาชีพ และแนะแนวด้าน 
     ส่วนตัวและสังคม 
31. มีการพัฒนางานแนะแนวให้มี  
     ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น      
32. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรัก 
     การอ่าน การเขียนและการฟัง  
     รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
33. ร้อยละ ของนักเรียน ที่ 
     แสวงหาความรู้จากสื่อและ   
     แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆทั้งในและ 

  

 



  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

     นอกสถานศึกษา 
34. ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการ 
     เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู ้
     ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการ 
     เรียนและชอบมาโรงเรียน 
35. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง ม ี
     ความพึงพอใจในการ 
     ด าเนินงานตามโครงการของ 
     โรงเรียน 
36. ครผูู้สอน ได้มีสื่อ หรือพฒันา 
     สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ 
     เรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
     ทีม่ีความบกพร่องทางการ 
     เรียนรู ้(Learning disability : LD) 

37. ครผูู้สอน สามารถคัดกรอง 
     และประเมินความสามารถ 
     พื้นฐานระดับความสามารถ 
     และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

38. โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนรวม 
     สามารถจดัการเรียนการสอน 
     โดย ใช้เทคนิคการสอนทาง 
     การศึกษาพิเศษที่เหมาะสม 
     กับปัญหาและความต้องการ 
     เด็กเป็นรายบุคคล 
39. นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
     ทางการเรยีนรู้ (Learning  
     disability : LD) ได้รับการ 
     พัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ 
     ทุกคน 
 
 

  

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

40. โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนร่วม 
     ได้รับการนิเทศติดตามและ 
     ประเมินผล ตามโครงการ 
     พัฒนาคุณภาพ ส าหรับ 
     นักเรียนทีมี่ความ 
     บกพร่องทางการเรียนรู้ 
41. โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนมีสื่อ 
     หรือนวัตกรรม ในการจัดการ 
     เรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
     ทีม่ีความบกพร่องทางการ 
     เรียนรู ้
42. มีฐานข้อมลูนักเรียนทีมี่ความ 
     ต้องการพิเศษเรียนรวมใน    
การพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

43. นักเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
     เรียนรวม ได้รับการศึกษา 
     อย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้าน 
     และเรียนอย่างมีความสุข 

44. โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนรวมที ่
     ได้รับการนิเทศ ติดตามและ 
     ประเมินการจัดการศึกษา 
     พิเศษเรียนรวม เพื่อเพิ่มความ 
     เข้มแข็ง และประสิทธิภาพ 
     ของโรงเรียนให้สามารถ 
     บริหารจัดการเรียนร่วม 
     อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
45. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีระดับ 
     ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
46. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
     จ านวน 197 คน  และ 

     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6   

  

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

     จ านวน 173  คน ได้รับการ 

     สอนเสริม 

47. ครูจ านวน 36 คนช่วย 

     สอนเสริม 

48. วิทยากรภายนอกช่วย 

     สอนเสริม จ านวน 5 คน 

49. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
     และ 6 มผีลการทดสอบ 
     ระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน  
     (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุก 
     กลุ่มสาระ  
     (ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ 
     วิทยาศาสตร ์สังคมฯ และ 
     ภาษาต่างประเทศ) 
50. มีห้องห้องปฏิบัติการ 
     โสตทัศนศึกษา ที่มีความ 
     มั่นคงสะอาดและความ 
     ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ 
     สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ 
     ใช้การได้ดี มสีื่อสาร 
     เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดย 
     คิดเป็นร้อยละ 90 
51. จดัท าโครงการเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพของ 
     ห้องปฏิบัติการโสตทัศน 
     ศึกษา เพื่อสอดคล้องกับ 
     กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 
     ของผู้เรียน โดยคิดเป็น    
     ร้อยละ 90 
 
 

 
 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

52. การให้บรกิารห้องปฏิบัติการ 
     โสตทศันศกึษาตามลักษณะ 
     ของสายงานภายใน และ 
     ภายนอก ด้วยความยินดี  
     เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท 
     ของกิจกรรมต่าง ๆ 
53. มีระบบ แสง สี เสียงและ 
     อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบของ 
     เทคโนโลยอีย่างครบครันและ 
     มีความทันสมัยสากล 

54. มีความสะดวก สบาย 
     เอือ้อ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
     ทั้งอุปกรณ์ที่ใช ้
     ภายในและภายนอก 

55. มีการจัดบรรยากาศทั้งภายใน 
     และภายนอกที่มีความ 
     เหมาะสม สวยงาม อย่าง 
     น่าช่ืนชม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6  
   ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 มี  
   คณุธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน 
   ตามหลักธรรม เป็น 
   พุทธศาสนิกชนที่ดี  
   ตามแนววิถีพุทธ 
3. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
   และรับการประเมินผลประจ าปี  
   เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษา 
   สีขาวปลอดยาเสพติดและ 
   อบายมุข 
4. คณะคร ูนักเรียน ชุมชน  ผู้น า 
   ทางศาสนา มีส่วนร่วม ในการ 
   จัดกิจกรรม 
5. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ  
   โทษของสารเสพติด และ 
   เล็งเห็นประโยชน์ของการ 
   รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2. นักเรียนกลา้แสดงออกในทาง 
   สร้างสรรค์ และชุมชน เหน็ 
   ประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
3. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
   ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้ 
   เป็นประโยชน ์
4. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
   วิทยาจ านวน  100%  ไดร้ับ 
   การเยี่ยมบ้าน 
5. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  
   ได้รับการดูแลเรื่อง 
   ทุนการศึกษาและปัจจัยพ้ืนฐาน 

1. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
2. กิจกรรมวันส าคัญทาง  
   พระพุทธศาสนา 
3. กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม 
4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
   จริยธรรมในคาบเรียน 
6. กิจกรรมวันพระรักษาศีล 5 
7. กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
   จริยธรรมให้กับบุคลากรใน 
   โรงเรียน 
8. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/ 
   ห้องเรียนน่าอยู่/ห้องเรียนดีเด่น 
9. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
10. กิจกรรมวนัต่อต้านยาเสพติด 
11. กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน  
     ชั้น ม.1 
12. กิจกรรมเฝูาระวังจุดเสี่ยงใน 
     เทศกาล 
13. กิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา 
     เสพติด  
     (To be number one) 
14. กิจกรรมการจัดท าบัตร 
     นักเรียนแบบสมาร์ทการ์ด 
15. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
     นักเรียน 
16. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
     นักเรียนกรณีพิเศษ 
17. กิจกรรมการมอบ 
     ทุนการศึกษาและ 
     ปัจจัยพื้นฐาน 

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

6. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
   วิทยาจ านวน  100%  ไดร้ับ 
   การคัดกรอง 
7. การด าเนินงานตามระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอย่าง 
   เป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์   
   และนักเรียนทุกคน ได้รับการ 
   ช่วยเหลือตามความแตกต่าง 
   อย่างทั่วถึง 
8. นักเรียนทกุคนเปิดบัญชีเงิน 
   ฝากกับธนาคารโรงเรียน 
9. จ านวนเงินฝากของนักเรียน 
10. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
     วิทยามีการออม 
11. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิราม 
     วิทยาสามารถน าหลักการออม 
     ไปใช้ในการด าเนินชีวิตตามวัย 
     ของตนเอง 
12. ให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช ้
     สิทธิและหน้าที ่
13. ให้นักเรียนฝึกการเรียนรู ้
     ประชาธิปไตยจาก 
     ประสบการณ์จริง และ 
     สามารถน าไปใช้ในชีวิต 
     จริงได้อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนทกุคนของโรงเรียน 
     พรหมพิรามวิทยาได้ฝึก 
     ประสบการณ์ตรงจากการ 
     เรียนรู้การปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติ 
     จริง 

18. กิจกรรมคดักรอง 
19. กิจกรรมงานธนาคารใน 
     โรงเรียน 
20. กิจกรรมงานส่งเสริม 
     ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
21. การขับเคลื่อนโครงการ 
     โรงเรียนสจุริต 
22. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนน 
     ปลอดภัย 
 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

15. ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล 
     ข่าวสาร 
16. สถานศึกษามีปูายจราจรและ 
     มีเส้นจราจร 
17. นักเรียนจ านวน 50 คน ม ี
     ใบขับขี่รถจักรยานยนต ์
18. ผู้เข้าร่วมการโครงการม ี
     ความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น 
19. สถิติอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
     ลดลง 
20. ผู้เกี่ยวข้องสวมหมวกนิรภัย     
     100% 
21. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้า 
     ร่วมกิจกรรมโรงเรยีนสุจริต 
22. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทาง 
     การศึกษาโรงเรียน 
     พรหมพิราม วิทยานักเรียนที ่
     เข้าร่วมกิจกรรม 
      โรงเรียนสุจริต 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

1. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะ 
   ผู้น าและความคิดริเริ่มที่เนน้ 
   การพัฒนาผูเ้รียน คิดเป็น 
   ร้อยละ 90 
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 
   แบบมีส่วนรว่มและใช้ข้อมลู 
   ผลการประเมินหรือผลการ 
   วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
   วิชาการและการจัดการ  
   คิดเป็นร้อยละ 90 
3. ผู้บริหารสามารถบริหาร 
   จัดการการศึกษาให้บรรล ุ
   เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
   แผนปฏิบัติการ  
   คิดเป็นร้อยละ 90 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
   ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม 
   รบัการกระจายอ านาจ  
   คิดเป็นร้อยละ 90 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
   ชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหาร 
   การจัดการศึกษา  
   คิดเป็นร้อยละ 90 
6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
   ค าปรึกษาทางวิชาการ และ 
   เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
   ศักยภาพและเต็มเวลา  
   คิดเป็นร้อยละ 90 

1. งานการเงิน 

2. การจัดท าขอ้มูลและสารสนเทศ 
   โรงเรียน  
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปีและแผนพัฒนา 
4. งานพัสดุกลาง 
5. งานเอกสารและการพิมพ ์

6. งานสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟูา  
   ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต) 
7. งานบ ารุงรักษา ต่อสภาพ 
   ยานพาหนะโรงเรียน 

8. งานค่าเช่า ค่าซักชุดการแสดง 
   ดุริยางค์/นาฏศิลป ์
9. งานส านักงานบุคคล/งาน 
   ประมาณ 

10. การจ้างครแูละบุคลากร 
11. กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
12. งานส่งเสรมิสวัสดิภาพและ 
     สวสัดิการครูและลกูจ้าง 
13. งานศึกษาดูงานวิชาการ 

14. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
     สถานที่ บรรยากาศและ 
     สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
15. งานบ ารุงรักษา อาคาร สถานที่  
     บริเวณ สิ่งแวดล้อม (ความ 
     สะอาด/น้ ามัน ต่างๆ) 
16. การจ่ายผูกพันการปรับปรุง  
     ซ่อมแซม บ ารุง รักษา ปี 2562 
17. การประชมุผู้ปกครองนักเรียน 
 
 

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 18. การสร้างความเข้มแข็งสมาคม 
     ศิษย์เก่า ครู  ผู้ปกครอง และ 
     คณะกรรมการสถานศึกษา 
19. งานสัมพันธ์กับชุมชน 
20. งานประชามสัมพันธ์และการยก 
     ย่องเผยแพร่ผลงาน 
21. งานส านักงานอ านวยการ  
     (ธุรการ) 
22. งานอนามัยและโภชนาการ 
23. การประดบัเข็มพระพรหม 
24. งานบรหิารวัสดุกลางกิจการ 
     นักเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
   ศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนทกุคนได้รับการ 
   ส่งเสริมและพัฒนาตาม 
   ศักยภาพของนักเรียน 
3. ครูมีการพฒันาศักยภาพของ 
   ตนเองเพ่ือจัดการเรียน 
   การสอน 
 

1. งานบริหารวัสดุกลางวิชาการ 
2. งานทะเบียน 

3. งานวัดและประเมินผล 

4. งานพัฒนา ก ากับและนิเทศ 
   หลักสูตร 
5. งานนิทศวิชาการภายใน 
   โรงเรียน 

6. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
7. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 
   พัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร 
8. งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ 
   การศึกษา (กยศ.)  
9. งานประชุมกลุ่มสาระ / PLC 

10. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

11. การวิเคราะห์ผลการเรียน 
     รายบุคคล 

12. การจัดท าแผนการจัดการ 
     เรียนรู ้
13. การจัดท าบันทึกสรุปการ 
     จัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
14. การสอนเสริมตามแนว 
     แบบทดสอบ O-NET/PISA  
     และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
15. การซ่อมเสริมและแก้ไขผล 
     การเรียนต่ า/ไม่ผ่านเกณฑ ์
16. งานแหล่งเรียนรู้และ 
     ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
17. งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ 
     นวัตกรรม 
18. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

โครงการพัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เนินผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

 



  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

1. สถานศึกษาสามารถก าหนด 
   มาตรฐานการศึกษา ของ 
   สถานศึกษาได้สอดคล้องกับ 
   มาตรฐานชาต ิครบทุก 
   มาตรฐาน 
2. สถานศึกษาจัดท าและ 
   ด าเนินการตามแผนพัฒนา 
   การจัดการศึกษา 
   ของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล 
   สารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
   ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
   คณุภาพ สถานศึกษาครบถ้วน 
   และเป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ 
   และประเมนิคุณภาพภายใน 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการน าผลการ 
   ประเมินคณุภาพทั้งภายในและ 
   ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
   คณุภาพ 
   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษาจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภายใน 
2. งานควบคุมและตรวจสอบ 
   ภายใน 
3. งานงบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธผิล 

 
 
 
 



  

ส่วนที่ 3  ประมาณการ รายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
1. เงินอุดหนนุรายหัว   
 1.1 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  จ านวน 240 คน 840,000  
 1.2 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2  จ านวน 240 คน 840,000  
 1.3 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  จ านวน 200 คน 700,000  
 1.4 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  จ านวน 200 คน 760,000  
 1.5 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  จ านวน 175 คน 665,000  
 1.6 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  จ านวน 175 คน 665,000  

รวมทั้งสิ้น 4,470,000  
2. จัดสรรการใช้เงนิ   
 2.1 ส ารองจ่าย  10% 270,000  
 2.2 บริหารทั่วไป  30% 1,130,000  
 2.3 พัฒนาวิชาการ  60% 2,830,000  

 
 
จัดสรรเงินงบประมาณของแต่ละโครงการ ประจ าปี 2563 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

 

 

 



  

ส่วนที่ 4  การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน 
 

 
 

 
 
 
  
 การบริหารแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ            
6 ประการดังนี ้
 1. หลักนิติธรรมคือการด าเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน 
 2. หลักคุณธรรมคือการด าเนินการ จะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดีไม่ท าให้
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
 3. หลักความโปร่งใสคือการด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 4. หลักความมีส่วนร่วมคือการด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 5. หลักความรับผิดชอบคือ การด าเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ       
ร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
 6. หลักความคุ้มค่าคือ การด าเนินการตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นใน 
การบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนปฏิบัติราชการโดยยึดวงจรคุณภาพ (PDCA : DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี ้
 1. P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ 
   - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
   - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม ่
   - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม ่
   - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม ่
   – มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
 2. D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
   - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
   - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
   - มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 

    การบริหารแผนปฏิบตัิราชการ 
 

   1. 

ก    การก ากับติดตาม 
 

   2.        



  

   - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม ่
   - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
   - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม ่
   - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
   - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
   - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม ่
   - ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม ่
 4. A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
   - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
   – มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น 
   – มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้
วางแผนจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
   - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในครั้งต่อไป 
 
 
 
  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
แผนปฏิบัติราชการดังนี ้
  1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
  3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
  4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 
        ระยะที ่1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัต ิ
                         ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  6. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าผลการศึกษา
วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 

     ระบบการตดิตามประเมินผล 
 

   3. 



  

 
 
 1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
 2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การรายงานผล 
 

   4. 



  

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
 
 โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖3 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้จัดท าให้สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
  2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
  3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
  4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  6. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

 โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
 ซึ่งมีการจัดโครงการหลัก จ านวน 5 โครงการ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ/งาน  และรายละเอียดที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     :  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   :  ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   :  ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   :  ด้านที่ 9 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3,4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3,4   
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การด าเนินงานและการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ จากการด าเนิน
กิจกรรมปีการศึกษา 2562 พบว่ากลุ่มสาระฯ ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาได้เพียงพอกับผู้ เรียน ท าให้การ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนประสบผลดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้การท างานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนกาสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ  
  ร้อยละ 90 ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอนต่อนักเรียน 
 2. ด้านคุณภาพ  
  ร้อยละ 90 ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 

 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
1.   จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา 40,000 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................40,000...................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอน 
    ต่อนักเรยีน 

 
- เก็บสถิติในการเข้าร่วม 
  กิจกรรมการเรียน 
  การสอน 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- ส ารวจพฤติกรรม 

 
- แบบเก็บบันทึกรายช่ือ 
  ผู้เข้าเรียน 
- แบบเก็บสถิต ิ
- แบบส ารวจ 
  ความพึงพอใจ 
- แบบส ารวจพฤติกรรม 



  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านคณุภาพ  
1. ร้อยละ 90 ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 

 
- ทดสอบทักษะการเรียน 

 
- แบบทดสอบทักษะ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้อุปกรณ์กีฬา 
 2. นักเรียนมอุีปกรณ์การเรียนด้านกีฬาไว้เรียนรู้อย่างพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 และ 4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3 และ 4    
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรกโดยครูอาจารย์จะต้องเลิก 
การเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เด็กเกิดความ       
เบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร ท าให้ผลการเรียนตกต่ าแล ะการสอนก็ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆ น า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ครูน า ICT มาประกอบการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
2. เพื่อให้ครสูามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 ร้อยละ 70 ของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีความสามารถใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน
การสอน 
 ด้านคณุภาพ  
 1. ครใูนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรส์ามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 2. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 กรรมการบริหาร
หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

  

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  จัดซื้อ จดัหาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้ 15,000 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร ์
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................15,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

 

 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ  70  ของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ม ี
    ความสามารถใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 
- ประเมินจากการน า 
ICT ประกอบการจัด 
การเรียนรู ้

 
- แบบประเมิน 

ด้านคณุภาพ  
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถสอน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

 
- ประเมินจากการน า 
ICT ประกอบการจัดการ
เรียนรู ้
- การทดสอบหลังเรียน 

 
- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ครูใช ้ICT ประการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
 2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 7 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 5 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่3     
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ภาษาต่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยสถานศึกษาได้จัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็น
รากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การท างาน
เป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ 
การเรียนการสอนตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหา
ความรู้ควบคู่คุณธรรม  

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาที่ต้องการ
การพัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 



  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศทั้ง  3 ภาษา สูงขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเปน็เลิศด้านภาษา 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมั่นใจ 
4. เพื่อให้นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการสอบ O-net 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ 70 
 2. ผู้เรียนได้พฒันาทักษะทางภาษาและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70 
 ด้านคณุภาพ  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 2. นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ และน าความรู้ด้านการใช้ภาษา                    
ไปใช้ในการสื่อสารได ้

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

15,000 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

   2.  กิจกรรมวันส าคัญของชาติเจ้าของภาษา 5,000 
   3.  กิจกรรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการจดั 
        การเรียนรู ้

2,000 

  4.  กิจกรรมแข่งขันทกัษะภาษาต่างประเทศ 2,000 
   5.  กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศและสภาพแวดล้อม 
        แหล่งเรยีนรู ้

5,000 

   6.  กิจกรรมฝึกพูดภาษาองักฤษทุกวัน  
        (English Zone) 

- 

   7.  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ปาูยนิเทศ 8,000 
   8.  กิจกรรมโครงงาน/นิทรรศการ 2,000 
   9.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 1,500 



  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   10.  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน  3,000  
   11.  กิจกรรมรักการอ่าน (Love reading) 1,500 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................45,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ).................... 50,000........................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
   ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละ 70 
2. ผู้เรียนได้พฒันาทักษะทางภาษาและสามารถน ามาใช้ 
   ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70 

 
- สังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
 

ด้านคณุภาพ  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมี 
   ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ  
   และน าความรู้ด้านการใช้ภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้  

 
- สังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  
 2. ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ  
 3. นักเรียนมทัีศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 7 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 5  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งและเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้ที่สามารถใช้ภาษาได้ดีย่อมประสบความส าเร็จในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ท าให้
สามารถประกอบกิจธุรการงานและสามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  ทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้  ความคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
และในทางกลับกัน หากมีการน าภาษาไปใช้ไม่เหมาะสม ความผิดเพี้ยนในการใช้ภาษาย่อมจะส่งผลให้เกิด
ความเสียหายหลายประการอย่างแน่นอน  ทั้งความเสียหายโดยตรงคือการใช้สื่อสารอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จแล้วยังมีความเสียหายต่อชาติเจ้าของภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราต่างภาคภูมิใจกันมาช้านาน   
ด้วยตระหนักในเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการจัด
เรียนรู้ ที่เป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อนักเรียน โดยไม่ทิ้งผู้เรียนไว้ข้างหลัง เพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย  ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น 

 



  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้เพียงพอกับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 ด้านคณุภาพ  
 นักเรียนมพัีฒนาการเรียนรู้ทีมี่ประสทิธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 
14 พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

15มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 4,200 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย 

   2.  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   4,900 
   3.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2,900 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................12,000..................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ และมีคุณภาพ 
 

 
- สอบถาม 

 
- แบบประเมินโครงการ 

ด้านคณุภาพ  
1. พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 
- แบบทดสอบ 
  วัดผลสมัฤทธ์ิ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมวัีสดุอุปกรณ์ทีมี่คุณภาพและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านสังคม และด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 2  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 2   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นทักษะการด ารงชีวิต  สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
และช ารุด  ห้องสื่อ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนครูที่ต้องการใช้จ าเป็นต้องจัดหาสื่อเพิ่มเติมหลายรายการ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลกและการแบ่งเขตประเทศต่างๆ 

 2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจการอ่านแผนท่ี   
 3. เพื่อให้นักเรยีนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาร้อยละ 100  รู้จักอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ 
 ด้านคณุภาพ  
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา น าไปใช้เป็นสื่อ 
ในการเรียนการสอน  



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาสื่อ นวัตกรรมเพื่อ 
        การเรียนรู ้

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

20,000 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................20,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาร้อยละ 100 
    รู้จักอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร ์
 

 
- บันทึกรายช่ือการเรียนรู้ 
  จากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  ภูมิศาสตร ์

 
- แบบบันทึกรายช่ือ 
  การเรียนรู้จากรายวิชา 
  ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร ์

ด้านคณุภาพ  
1. ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  
    โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา น าไปใช้เป็นสื่อใน 
    การเรียนการสอน 

 
- จ านวนครู/รายวิชาใช้สื่อ 
  ในแผนการจดัการเรียนรู ้  
  ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร ์

 
- จ านวนแผนการจัดการ 
  เรียนรู้วิชาที่เกี่ยวข้องกับ   
  ภูมิศาสตร์ของคร ู
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา    
  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนได้รับความจากการใช้ส่ือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
 2. ลดปัญหาด้านการความไม่เข้าใจในวิชา ที่เรียนให้น้อยลง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนา ส่งเสริมทักษะการท างานอย่างมี 
     เจตคต ิคณุธรรมที่ดี จากการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 9 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1, 3, 5  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปกีารศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545)  ให้ความส าคัญ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบัน
การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนา ให้ผู้เรียนได้ปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน การเลือกเรียนและปรับเปลี่ยนตามรูปแบบความสนใจของแต่ละบุคคล 

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย                
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะที่เข้มแข่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ                   
ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและด ารงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข เกิดความมั่ นใจ มีเจตคติ                  
ที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี  โดยอาศัยกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัยมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้และ สื่อต่างๆ รอบตัวมี
ความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมจิตสังคม และจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนดปรากฏ        



  

ชัดเจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นรูปธรรมมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น  ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน  ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข    

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึง
คุณค่าการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้
นักเรียนมทัีกษะการงาน และน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพให้
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2. เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษา 
กับนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
 3. เพื่อส่งเสริมงานอาชีพตามความถนัดของนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนทกุคนได้ฝึกทกัษะการปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีทักษะ สามารถการจัดการการท างาน
อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรยีนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับ  ดี  ขึ้นไป 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีความพอใจการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
จากการฝึกทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร
หลักสูตร/ครูกลุ่มสาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน 
5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมจัดซื้อหาวัสดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

90,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................40,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........50,000.......บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานอาชีพอย่างมี  
    ทักษะ สามารถการจัดการการท างานอย่างเป็นระบบ  
    และมีกลยทุธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

 
- การสังเกต สมัภาษณ์  
สอบถามนักเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
- แบบบันทึก 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึน้ไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
    วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ดี ขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีความพอใจการจัดการ 
    เรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ จากการฝึกทักษะ 
    การปฏิบัติงานอาชีพ 
 

 
- สังเกตผลการประเมิน
ทุกรายวิชา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
- สอบถามความพึงพอใจ
การจัดการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

 
- สรุปผลการจดั 
การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้สูงขึ้น 
 2. นักเรียนมสีื่อ อุปกรณ์การสอนที่พอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตภายหน้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 7 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 2  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 2   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกทักษะต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและพัฒนาได้ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้มี เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน                      
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องมี           
การปฏิบัติการทดลองเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ก าลังศึกษา 
โดยผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ฯลฯซึ่งวัสดุ/อุปกรณ์/
สารเคมี รวมถึงสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้มีไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนา
ส่งเสริม  กระตุ้น   ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   และได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานของการสืบค้นข้อมูล และเป็นการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยการจัดท าโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่                
การพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้นสืบต่อไป 

 

 



  

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 
ทันต่อเหตุการณ ์
 2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร ์
 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
 4. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสืบเสาะหาความรู้จากประสบการณ์จริงจากการไปศึกษานอก
สถานศึกษา    
 5. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ให้พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนมีการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด าเนินชีวิต          
มีคุณธรรม มีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษา 
 2. อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 3. นักเรียนโรงเรยีนพรหมพิรามวิทยาทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจัดขึ้น  ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 4. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทีห่น่วยต่าง ๆ ได้จัด 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทุกคนมีมีความรู้ความเข้าใจและรักในการเรียน
วิทยาศาสตร ์
 2. นักเรียนมีการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด าเนินชีวิต          
มีคุณธรรม มีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษา 
 3. ได้อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.   กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี สื่อนวัตกรรม  
         เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

30,000 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

   2.   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทัง้ในและ 
         นอกโรงเรียน 

5,000 

   3.   กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง 
         วิทยาศาสตร ์

2,900 

   4.   กิจกรรมปรับปรงุห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 100,000 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................35,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........100,000.....บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

 

 

 

 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนมกีารน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิด  
    ประโยชน์ต่อสังคม และการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม        
    มีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ บรรล ุ
    เปูาหมายของการจัดการศึกษา 
2. อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
    ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
3. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทุกคนมีสว่นร่วม 
    และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ซึ่งจัดขึ้น   
    ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
4. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
    แห่งชาติ ทีห่น่วยต่างๆได้จัด 

 
-  สงัเกตและบันทึก 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  ออกแบบสอบถาม 
   ความคิดเหน็และ 
   ข้อเสนอแนะ 
-  ผลการตัดสนิการ  
   แข่งขันทักษะแต่ละ 
   ระดับชั้น  
- จากผลงานของ 
  นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
  กิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกผู้เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบบันทึกผลการ 
  ตัดสินการแข่งขัน 
  ทักษะแต่ละระดับชั้น 
- แบบบันทึกผลงานของ 
  นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
  กิจกรรม 
 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทุกคนมีความรู ้
    ความเข้าใจและรักในการเรียนวิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนมกีารน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิด 
   ประโยชน์ต่อสังคม และการด าเนนิชีวิต มีคุณธรรม  
   มีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
   บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษา 
3. ได้อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียน 

   การสอน 

 
 

 
นักเรียนโรงเรียนพรหม
พิรามวิทยาทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
รักในการเรียน
วิทยาศาสตรเ์กิน 70% 
นักเรียนมีอุปกรณ์/
สารเคมี/สื่อนวตักรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
- แบบส ารวจการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  วิชาวิทยาศาสตร ์
- แบบส ารวจวัสดุ  
  ครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 



  

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และต่ืนตัวสนใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน 
 3. นักเรียนมส่ีวนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 5. ผู้เรียนได้ใช้อุปกรณ์/สารเคมี/สื่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง และเกิด       
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์  พัฒนา ส่งเสริมทักษะการใช้ 
     เทคโนโลยี และสร้างจิตส านึกทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม โดยการพัฒนา 
     ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 2, 4, 6 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 2, 4, 6 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 1   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 2, 4, 6  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 2, 4, 6   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มงานเทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ด้าน ICT  เตรียมพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีการน าเอาคอมพิวเตอร์
เข้าไปใช้ในด้านการศึกษา เช่น ด้านการบริหาร ด้านการวางแผนหลักสูตร  ด้านการพัฒนาบุคลากร           
งานห้องสมุด งานแนะแนว งานวัดผล การจัดท าสื่อการสอน เป็นต้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีบทบาท  
สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การท างานและการจัดการเรียนการสอน  การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการ         
ซ่อมบ ารุง การติดตั้งโปรแกรม และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
และ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความประหยัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง      

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  มีการจัดการเรียนการสอน ในสาระวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง 
(เป็นเครื่องเช่าจากบริษัทบางกอกซอฟแวร์ 1 ห้อง จ านวน 43 ชุด) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่
สามารถรองรับการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่ผู้เรียน  ครู ชุมชนได้อย่างทั่วถึงนั้น  
ในการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง มาเป็นเวลานานแล้ว จึงท าให้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเก่า ช ารุด  ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ดังนั้น       



  

ในการบริหารจึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยห้องปฏิบัติการ วัสดุ-อุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครู  ชุมชน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด าเนิน
ไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์จ านวน 43 เครื่อง ส าหรับ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์/จ้างซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพเก่า และ ช ารดุ ให้
สามารถใช้บรกิารและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชนสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการให้บรกิาร จ านวน 4 ห้อง ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไข  
และเพียงพอกบัผู้เรียน 
 ด้านคณุภาพ  
 1. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
 2. ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการของห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหาร

หลักสูตร/ครูกลุ่มสาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรม ICT เพื่อการศึกษาและการซ่อมบ ารุง  
        คอมพิวเตอร์ 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

800,000 กลุ่มงานเทคโนโลยี 
   2.  กิจกรรมบริการ ICT แก่ผู้เรียน   
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



  

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................................................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........800,000….....บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการจดัการให้บรกิาร  
    จ านวน 4 หอ้ง ได้รับการปรับปรุง แกไ้ข  และเพียงพอ 
    กับผู้เรียน 

 
- ตรวจนับจ านวนช่ัวโมง   
  การใช้ห้องปฏิบัติการฯ  
  ในการเรียนในกลุ่มวิชา 
  เทคโนโลยี ระดับชั้น 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 
- แบบลงเวลาเรียน 

- ตารางการใช ้
  ห้องปฏิบัติการฯ 

ด้านคณุภาพ  
1. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
2. ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการ   
    คอมพิวเตอร์การศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าความรู้ที่ได้ 
     ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
- การส ารวจ 

  ความพึงพอใจ 
- เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ์
  ทางการเรียนแต่ละป ี

 
- แบบสอบถาม 

  ความพึงพอใจ 
- ผลการเรียนกลุ่ม 
  รายวิชาเทคโนโลยี  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 1 - 6 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี วัสดุ-อุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้เรียน ครู  ชุมชน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 9 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3,4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3,4   
ผู้รับผิดชอบ       :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย 3 สาระ 
ด้วยกัน คือ 1.สาระทัศนศิลป์ 2.ดนตรี 3.สาระนาฏศิลป์ ทั้ง 3 สาระนั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ และส่งเสริม 
ค่านิยมทางศิลปะ เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ มีทักษะในการด ารงชีวิต
มั่นใจใจตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง 3 สาระ 
 4. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย 
 6. ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 



  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนศลิปะทุกคน 
 2. ครูจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 
 ด้านคณุภาพ  
 นักเรียนทกุคนมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะท้ัง 3 สาระอยู่ในระดับดี 
4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 

2563 
 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร/ครูกลุม่สาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
        เครื่องดนตรีสากล 

100,000 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ศิลปะ 

   2.  กิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างเสริมศักยภาพ 
        ทางด้านดนตรีไทย 

40,000 

   3.  กิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างเสริมศักยภาพ 
        ทางด้านดนตรีพื้นบ้าน 

10,000 

   4.  กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาเครื่องประดับ อุปกรณ์และ 
        ชุดแต่งกายนาฏศิลป ์

20,000 

   5. กิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ 4,000 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 



  

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................174,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
    การเรียนการสอนศิลปะทกุคน 
2. ครูจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  
    ดนตรี และนาฏศิลป ์
  

 
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม   
  กิจกรรมการเรียน 
  การสอน 
- ผลงานของนักเรียน 

 
- ใบรายช่ือนักเรียน 
- ผลงานของนักเรียน 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนทกุคนมีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะท้ัง 3 สาระ 
    อยู่ในระดับด ี
  

 
- ผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

 
- เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง 3 ด้าน คือ ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป ์
 3. นักเรียนมีทกัษะด้านการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 
 4. นักเรียน มีสุนทรียภาพ ช่ืนชม เห็นคุณคา่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
 5. นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 
 6. นักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : การพัฒนางานแนะแนว 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 9 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3,4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3,4   
ผู้รับผิดชอบ       :  งานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันงานแนะแนวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  ข้อมูลข่าวสารที่มีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
วางเปูาหมายในชีวิต การวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
งานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และท าให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนวทั้ง
ด้านการศึกษาต่อ  แนะแนวอาชพี และแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม    

ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึง
คุณค่าการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้
นักเรียนมทัีกษะการงาน และน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       2. เพื่อให้นักเรยีนได้รับการแนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ และแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 

 

 

 



  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ และแนะแนวด้านส่วนตัวและ
สังคม 
 ด้านคณุภาพ  
 มีการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นางวิภาพร ศรีอินทร์ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

15,000 

งานแนะแนว 
   2.  จัดบริการแนะแนว 5 บริการ 5,000 
   3.  จัดกิจกรรมแนะแนว - 
   4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

6,000 

ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................15,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........6,000..........บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)..........................5,000......................บาท 

 

 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ด้านปริมาณ 
1. นกัเรียนร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนวศึกษาต่อ  
    แนะแนวอาชีพ และแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 
 

 
- การเข้าร่วมกจิกรรม 
  แนะแนว 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบติดตามผล 
- ภาพถ่าย 

ด้านคุณภาพ  
1. มีการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      
 

 
- การใช้แบบประเมิน 

 
- แบบสอบถาม 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1 .  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า รแ นะแนวศึ กษ าต่ อ  แนะแ นวอาชี พ แล ะด้ า นส่ ว นตั ว สั ง ค ม 
    2. มีการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ส่งเสริมนิสัยรกัการอา่นและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 7, 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ  2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1-4 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่1-4   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางรัตนา วงศ์สอน 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทยการ
อ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่าง
ย่ิง๒ประการคือประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจาวันกล่าวคือการอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือนามาใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัด
กิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย 

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญเพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จาเป็น
ส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่นการอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนา
สติปัญญาของคนในสังคมการอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและ
ค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่ านหนั งสือของคนไทยเป็นกิ จกรรมที่ ไม่
แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ



  

อ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้อง
มีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  “๒๕๖๓ 
เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 ห้องสมุดโรงเรียนพรหมพิรามเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝุรู ้ และ
น าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่างหลากหลายน าไปพัฒนาทักษะ
การเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่านตามความคิดของนักเรียน 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
 2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนและ
ชอบมาโรงเรียน  
 4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
กรรมการบริหารหลักสูตร/

ครูกลุ่มสาระฯ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 20,000 

นางรัตนา วงศ์สอน 
   2.  พัฒนางานห้องสมุด 10,000 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................30,000.....................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและ 
   การฟัง รู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
2. ร้อยละ ของนักเรียน ที่แสวงหาความรู้จากสื่อและ 
   แหล่งเรียนรูต้่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและ 
   เรียนรูร้่วมกบัผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนและชอบมา 
   โรงเรียน 
 

- ตรวจบันทึกการอ่าน 
- ส ารวจจ านวนนักเรียน 
  จากบันทึกสถิติการเข้า 
  ห้องสมุด 
- ตรวจการบันทึกความรู ้
  จากสื่อและแหล่ง  
  เรียนรู้ต่าง ๆ (ชิ้นงาน 
  นักเรียน) 

- แบบตรวจบนัทึก 
  การอ่าน 
- แบบบันทึกสถิติการเข้า 
  ห้องสมุด 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การเรียนรู้ของนักเรียน 
- แบบสอบถาม  
  ความพึงพอใจของ   



  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

4. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ 
   ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การเรียนรู้ของนักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจของ 
  ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รบั  
 1. นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากย่ิงข้ึน 
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได ้  
 4. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 5. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมดุมากย่ิงข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : งานเรียนรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่  3,4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่  3,4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่  1, 4, 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ  2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่  3, 4  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3, 4   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางสาวพัทธนันท์  จินดารัตนวงศ์ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คนพิการคือบุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม  สติปัญญาและการเรียนรู้ หรือ ความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมี
ความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ได้อย่างบุคคลทั่วไป 
 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ         
การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูผูส้อนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียนและการค านวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รบัการ
พัฒนาทักษะ 3 ด้าน 

 2. เพื่อให้ครูผูส้อนสามารถคดักรองและประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็ก เพ่ือให้ทราบถึง
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89


  

 3. เพื่อให้ครูผูส้อนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP.Indiviual Education Program) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 
และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. เพื่อให้นักเรยีนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 5. เพื่อนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการน าความรู้ ความสามารถและทกัษะของครูผู้สอนไป 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) 
ในการเรียนรวม 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. ครูผู้สอน ได้มีสื่อ หรือพฒันาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) 
 2. ครูผู้สอน สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

 3. โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษา
พิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 

 4. นักเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพทุกคน 

 5. โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วมได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการพัฒนา
คุณภาพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ด้านคณุภาพ  
 1. โรงเรียนที่จัดการเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทีมี่
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้
 2. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

 3. นักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข 

 4. โรงเรียนที่จดัการเรียนรวมที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาพิเศษ 
เรียนรวม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น    
 
 
 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 2563  
น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน 
5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  จัดซื้อ จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

4,000 
น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ 

ประเมินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

 
น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ 

ประเมินโครงการในภาพรวม  น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 

น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 
น.ส.พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563  

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว..........................4,000...................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ครูผู้สอน ได้มีสื่อ หรือพฒันาสื่อ/นวัตกรรมในการ 
   จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่อง  
   ทางการเรียนรู้ (Learning disability : LD) 
2. ครูผู้สอน สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถ 
   พื้นฐานระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็ก 
   แต่ละคน 

 
- การคัดกรอง 
- การจัดการเรยีน 
  การสอน 
- การนิเทศ ติดตาม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- การรายงานผล 



  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

3. โรงเรียนที่จดัการเรียนรวมสามารถจัดการเรียน 
   การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษที ่
   เหมาะสมกบัปัญหาและความต้องการเด็กเป็น 
   รายบุคคล 

4. นักเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning  
   disability : LD) ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
   ทุกคน 

5. โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วมได้รับการนิเทศติดตามและ 
   ประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพส าหรับนักเรียน 
   ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  

ด้านคณุภาพ  
1. โรงเรียนที่จัดการเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัด  
  การเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่อง 

    ทางการเรียนรู ้
2. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม  
   ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
3. นักเรียนทีมี่ความจ าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับ 
   การศกึษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่าง 
   มีความสุข 
4. โรงเรียนที่จดัการเรียนรวมที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
   และประเมนิการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนรวม เพื่อเพิ่ม 
   ความเขม้แข็งและประสิทธภิาพของโรงเรียนให้สามารถ 
   บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น    

 
- การคัดกรอง 
- การจัดการเรยีน 
  การสอน 
- การนิเทศ ติดตาม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- การรายงานผล 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เด็กพิเศษมีโอกาสเข้าเรียนร่วม 
 2. การเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เด็กพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4. เกิดการประสานงาน ความร่วมมือ และการท างานร่วมกันในชุมชนอย่างเป็นปกติสุข 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏริูปประเทศ   : ด้านที่ 1,4 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3,4   
ผู้รับผิดชอบ       :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 27 
มาตรา 30 สรุปว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้สถานศึกษาร่วมกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนให้มีเลือกสรรภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฎกระทรวงว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา  พ.ศ. 2553  
ข้อ 14 (2) (4) (8) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าแผน และด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

 

 

 



  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุม่สาระหลัก 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้สูงขึ้น 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มศีักยภาพสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  3.0  ขึ้นไปร้อยละ 60 
 2. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ ม.ส.  ไม่เกิน รอ้ยละ 3 
 3. นักเรียนที่เรยีนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  ได้รับการสอน 
ซ่อมเสริมร้อยละ 80 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา 
 2. นักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรยีนรูห้รือผลการเรียนรู้ ได้รับการสอนซ่อมเสรมิ 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

วิชาการ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย    
   1.  งานก ากับ ติดตาม นิเทศภายใน 14 พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

- 

วิชาการ 
   2.  การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ด ี(Best Practice)   - 
   3.  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ - 
   4.  งานส่งเสริมพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัเรียน - 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
ประเมินโครงการในภาพรวม  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 คณะกรรมการตามค าส่ัง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 



  

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว...........................-.............................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.............-...................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน..........................-...................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร...................................-...................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ).........................................-...................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนสูงขึ้น 

- การสอบถาม 
- ตรวจสอบวามก้าวหน้าในการเรียน 
- ผลการเรียน 
- การสอบกลางภาคและ 
  สอบปลายภาค 

- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจรายการ 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 3. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นักเรียนที่เรยีนอ่อนหรือไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้  ได้รับการสอนซ่อมเสริม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ มส.  ไม่เกิน รอ้ยละ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 7 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 5 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่5   
ผู้รับผิดชอบ       :  นายสมพร ตรีสงค ์
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  สามารถรองรับนักเรียนจ านวนประมาณ 
1,000 ถึง 1,200 คน องค์ประกอบส าคัญของสถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาอย่างสูงสุดคุ้มค่าทั้ง         
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียน โดยมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ           
การให้บริการบุคลากรครู อาจารย์พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มาใช้บริการ        
อย่างมีความสุข ได้รับความสะดวกมีสุขภาพจิตดี งานโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา         
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่พร้อมกับการรองรับ
งานที่มาขอรับบริการ ซึ่งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน จัดต้องมีสิ่งต่าง ๆ เช่น แสง สี เสียง และ
เทคโนโลยี ที่ทันต่อการสื่อสารในปัจจุบัน 
        โสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในปัจจุบันนี้ ได้รับการพัฒนาไปเพียงบางส่วนและ 
มีความจ าเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ในงานของโสตทัศนศึกษาให้มีศักยภาพทั้งด้าน พื้นที่ บรรยากาศ 
เทคโนโลยีทั้งนี้เพื่อห้องโสตทัศนศึกษา เพิ่มปริมาณในศักยภาพเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มาขอรับการบริการอย่างมีความสุข ความสะดวก ชื่นชม ยินดี และส่งผลดีต่อ



  

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาพร้อมเป็นการเผยแผ่ชื่อเสียงของสถานศึกษา ในความก้าวหน้าเป็น
ปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ       
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานหรือการจัดการศึกษาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีความก้าวหน้าทันสมัย ทันต่อยุคของ
การสื่อสารในปัจจุบัน 
 3. เพื่อให้การบริการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้มา 
ขอรับบริการ 
 4. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาสามารถจัดให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. มีห้องห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา ที่มีความมั่นคงสะอาดและความปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพยีงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสิ่งสื่อสาร เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยคิดเป็นร้อยละ 90 
 2. จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา เพื่อสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 90 

      3.ให้บริการห้องปฏิบัตกิารโสตทัศนศึกษาที่ให้บริการด้านสื่อสารด้วยเพิ่มสิ่งเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ 
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
      4. พร้อมการบริการและอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับ นักเรียน  บุคลากรครู -อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีสถานที่ มีห้องปฏิบัติการ        
โสตทัศนศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สวยงาม สะอาดเหมาะสมและเอื้ออ านวย 
 2. สามารถให้บริการงานห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาโดยมีความพร้อมทั้งทางด้าน แสง สี 
เสียง และองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา 
              3. การให้บริการห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาตามลักษณะของสายงานภายในและภายนอก 
ด้วยความยินดี เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นายสมพร ตรีสงค์ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
        (งานโสตทัศนศึกษา) 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

130,000 นายสมพร ตรีสงค์ 

ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.....................130,000....................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. มีห้องห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา ที่มีความ 
   มั่นคงสะอาดและความปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย 
   ความสะดวก พอเพยีงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
   มีสื่อสารเทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยคดิเป็น 
   ร้อยละ 90 
 

 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
  ประกอบไปด้วย วัสดุ 
  ครุภัณฑ ์เครื่องมือสื่อสาร 
  ชนิดต่าง ๆ ที่มีความ 
  ทันสมัยพร้อมการใช้งาน 
- แบบโครงการน าเสนอ  
  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 
- แบบส ารวจ/สอบถาม   
  การให้บริการห้อง 
  ปฏิบัติการ 
  โสตทัศนศึกษา 
- แบบโครงการการเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพของห้อง 
  โสตทัศนศึกษา   



  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้
2. จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของห้อง 
   ปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา เพื่อสอดคล้องกับ 
   กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคิดเป็น 
   ร้อยละ 90 
3. การให้บริการห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาตาม 
   ลักษณะของสายงานภายใน และภายนอกด้วยความ 
   ยินดี เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมต่าง ๆ 

  และคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา 
- แบบบันทึกการให้บริการ 
  ห้องปฏิบัติการ 
  โสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนพรหมพิราม   
  วิทยา 
- แบบการลงเวลาในการ 
  ให้บรกิารห้อง 
  โสตทัศนศึกษา 

ด้านคณุภาพ  
1. มีระบบ แสง สี เสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ 
   ของเทคโนโลยีอย่างครบครันและมีความทันสมัย 
   สากล 

2. มีความสะดวก สบายเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ภายในและภายนอก 

3. มีการจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกที่ม ี
   ความเหมาะสม สวยงาม อย่างน่าช่ืนชม 

 
- การใช้งานและการ 
  น าเสนอในสว่นของ 
  อุปกรณ์และระบบของ 
  การสื่อสารด้วย เทคโนโลย ี

- พื้นที่สถานทีห่้อง 
  โสตทัศนศึกษา มีการดูแล 
  อย่างเป็นระบบ 
- การปรับปรุงพ้ืนที่/สถานที ่
  ให้สวยงามเหมาะสม 

 
- อุปกรณ์ระบบ 
  เทคโนโลยีต่าง ๆ 
  สามารถใช้งานได้อย่าง 
  มีประสทิธิภาพ 
- การปฏิบัติงานดูแลของ 
  เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  
  ที่ได้รับมอบหมาย 
- ประสานงานเจ้าหน้าที่   
  ฝุายงานอาคารสถานที่ฯ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. สถานศึกษามีสถานที่ พื้นที่ส าหรับการปฏิบัติงานมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีอาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการ
และมีสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและทันต่อ 
ยุคสมัย 
 2. สถานศึกษาสามารถให้บริการด้านสื่อสาสารด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย/สารสนเทศที่เอื้อผู้เรียน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนและการเรียนรู้แบบการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยมีงานด้านอาคารสถานที่ฯ มีส่วนรองรับในการให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้อง 
 3. สถานศึกษามีพื้นที่ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและกิจกรรมจากหน่วยงาน
ที่ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฯ ทั้งบุคลากร และเจ้าหน้าที่งานบริการ   
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม     : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1, 4 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3, 4   
ผู้รับผิดชอบ       :  วิชาการ 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  -  มีนาคม พ.ศ.2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการ       
ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูง สู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ส านกงานคณะกรรมการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพการศึกษา คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้
นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน           
การสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า       
ทุกกลุ่มสาระต้องได้รับการพัฒนา  

ทางโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียน จึงได้
จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) เพื่อเร่ง
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และปีที่ 6 ให้สงูขึ้นร้อยละ 3 



  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 197  คน  และช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  6  
จ านวน  173  คน ได้รับการสอนเสริม 

 2. ครูจ านวน 36 คนช่วยสอนเสริม 

 3. วิทยากรภายนอกช่วยสอนเสริม จ านวน 5 คน 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น
ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมฯ และภาษาต่างประเทศ) 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
นางภควรรณ นาคสิงห์ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 คณะกรรมบริหาร
หลักสูตรฯ 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย    
   1.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อ  และ 
O-net 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

50,000 คณะกรรมการตามค าสั่ง 

ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะกรรมการตามค าสั่ง 
ประเมินโครงการในภาพรวม  คณะกรรมการตามค าสั่ง 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 คณะกรรมการตามค าสั่ง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 นางภควรรณ นาคสิงห์ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตาม

ตารางระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  -  มีนาคม พ.ศ.2564 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................................................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........50,000..........บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 



  

7. การวัดและประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 197  คน  และ 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน  173  คน  
      ได้รับการสอนเสริม 

2. ครูจ านวน 36 คนช่วยสอนเสริม 

3. วิทยากรภายนอกช่วยสอนเสริม จ านวน 5 คน 
 

 
- การนิเทศติดตาม 
  การสอน 
 
 

 
- แบบนิเทศตดิตาม 
  การสอน 
 
 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบ 
    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุก 
    กลุ่มสาระ (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์   
    สังคมฯ และภาษาต่างประเทศ) 
 

 
- สรุปผลคะแนนการ  
  ทดสอบ o-net 

 
- แบบทดสอบ o-net 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ (เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที ่3  
นโยบายส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่3   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางรัศมี  ใจทอง 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาสังคมความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับเยาวชนมีมากมาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของ
เด็กทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ตามนโยบายของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธ         
มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ ให้มีการพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและความรู้ โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการด ารงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียน 
 ทางงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  
ให้มีจิตใจดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และมีความสุขในการ
ท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองทีด่ีของประเทศชาติต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนรู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการเป็นคนดี มีคุณธรรมน าชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น 

 

 

 



  

๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ านวน 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านคณุภาพ  
 นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามีคณุธรรม จริยธรรม และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นางรัศมี ใจทอง 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

10,000 นางรัศมี ใจทอง 

   2.  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   3.  กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม 
   4.  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
   5.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมในคาบเรียน 
   6.  กิจกรรมวันพระรกัษาศลี 5 
   7.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับบุคลากร
ในโรงเรียน 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................10,000....................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  

 
- สังเกตจากการเข้าร่วม 
  กิจกรรมในโครงการ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 มีคุณธรรม จริยธรรม  
   ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตาม 
   แนววิถีพุทธ 

 
- สังเกตจากการเข้าร่วม 
  กิจกรรม/การปฏิบัติตาม 
  หลักศาสนาได้ 

 
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจใน 
  การเข้าร่วมกิจกรรม  

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมทีต่นเองนับถือ 
 2. นักเรียนมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น 
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนววิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1,8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1,3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่1,3   
ผู้รับผิดชอบ       :  งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์    
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกคน 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและสวยงาม และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  มีความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น        
คนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้
แล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 



  

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ที่ทางโรงเรียน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนบัสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปูองกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข           
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

          3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายม ุ
 2. คณะคร ูนักเรียน ชุมชน  ผู้น าทางศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
 2. นักเรียนกลา้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
 3. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพัฒนา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/ห้องเรียนน่าอยู่/ห้องเรียน
ดีเด่น 

- 

งานกิจการนักเรยีน 
   2.  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - 
   3.  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 10,000 
   4.  กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ชั้น ม.1 - 
   5.  กิจกรรมเฝูาระวังจุดเสี่ยงในเทศกาล - 
 



  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   6.  กิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  
(To be number one) 

 -  

   7.  กิจกรรมการจัดท าบัตรนักเรียนแบบสมาร์ทการ์ด - 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชา 10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................10,000....................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผล 
   ประจ าปี เพือ่ประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว       
   ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. คณะคร ูนักเรียน ชุมชน  ผู้น าทางศาสนา มีส่วนร่วม 
   ในการจัดกจิกรรม 

 
- การร่วมท ากจิกรรม/ 
  การรณรงค์ตอ่ต้าน 
- การรายงานผล 

 
- แบบประเมิน 
- ภาพถ่าย 
- การสรุปผลรายงาน 
  กิจกรรม 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด  
   และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้าน 
   ยาเสพติด 
2. นักเรียนกลา้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชน 
   เห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
3. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง รู้จักใช้ 
   เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

 
- การตอบค าถาม 
- การร่วมกิจกรรม 
- การรายงานผล 
 

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสรปุผลรายงาน 
  กิจกรรม 



  

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2. สถานศึกษามีระบบด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1, 2 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 1,3  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่4   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจาก
วิกฤตทั้งปวงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของเยาวชนในสถานศึกษา คือการเชื่อฟังค าแนะน าของ
ครู เมื่อได้รับความรู้และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ส าเร็จ
กลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิกและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  เป็นสถานบันการศึกษาที่ให้ความส าคัญในการช่วยเหลือนักเรียนและ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่มาตรฐาน คุณภาพ แล้วมีครูที่ปรึกษา และ
บุคลากรทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 



  

 3. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพ ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้
พร้อมที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย หรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 
๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทุกคน 
 ด้านคณุภาพ  

 1. บุคลากรในฝุายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาร้อยละ 85 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีสาร         
เสพติดให้โทษในตนเองเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน รู้เท่าทันสถานการณ์และ           
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 40,000 

นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
   2.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนกัเรียนกรณีพิเศษ  - 
   3.  กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน 700,000 
   4.  กิจกรรมคัดกรอง - 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบ 
ประเมินโครงการในภาพรวม  ครูผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 ครูผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

 

 



  

6. งบประมาณ  
 เงินอดุหนุนรายหัว.......................................................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...........40,000.........บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.................500,000.............บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)......................200,000.......................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจ านวน  100% 
   ได้รับการเยีย่มบ้าน 
2. นักเรียนอยา่งน้อยร้อยละ 80 ได้รับการดแูลเรื่อง 
   ทุนการศึกษาและปัจจัยพ้ืนฐาน 
3. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจ านวน  100%  
   ได้รับการคดักรอง 

 
 
 
 

 
- ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน 
- แจงนับนักเรยีนที่ได้รับ 
  การดูแลช่วยเหลือเป็น 
  ทุนการศึกษาและ 
  ปัจจัยพื้นฐาน 
- นักเรียนประเมินตนเอง 
- ครูประเมินนกัเรียน 
- ผู้ปกครองประเมิน 
  นักเรียน 

 
- แบบเยี่ยมบ้าน 
- แบบขอทุน 
- แบบบันทึก 
  การช่วยเหลอื 
- แบบประเมิน SDQ 

ด้านคณุภาพ  
1. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป 
   อย่างเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์  และนกัเรียนทุกคน 
   ได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 
 

 
- การประเมินผล 

 
- แบบประเมินผล 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 100 
 2. ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนทุกคนร้อยละ 100 
 3. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนของครู ผู้ปกครองและองค์กรภายนอก  
ร้อยละ 85 
 5. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ร้อยละ 85 
 6. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ร้อยละ 85 ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : งานธนาคารในโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่1   
ผู้รับผิดชอบ       :  นายชวลิต พรหมพร 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชมุชนจนถึงระดับชาติให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า 
ฟุุมเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุและเทคโนโลยี ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
ผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดความพร้อมส าหรับ        
การด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถที่จะหาเงินได้ ท าให้
ผู้ปกครองต้องเดือดร้อน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมการออม โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการบริหารการใช้เงิน มีทักษะและเปูาหมายที่ชัดเจนใน         
การออม เห็นคุณค่าของการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการดังกล่าวไปใช้                 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันส่งผลให้การด าเนินชีวิต
ในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการใช้เงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการออมและใช้เงินอย่างถูกวิธ ี



  

 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม 
 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มีเงินออม 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
 2. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มีการวางแผนการจัดการด้วยการเงิน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นายชวลิต พรหมพร 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมงานธนาคารในโรงเรียน 5,000 นายชวลติ พรหมพร 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  นายชวลิต พรหมพร 
ประเมินโครงการในภาพรวม  นายชวลิต พรหมพร 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว........................ 5,000....................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทกุคนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน 
2. จ านวนเงินฝากของนักเรียน 
  

 
- จ านวนผู้เปิดบัญชี 
  ธนาคารโรงเรียน 
- แบบบญัชีเงินฝาก 

 
- แบบบันทึกการฝากเงิน 
  ประจ าวัน 
 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามีการออม 
2. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาสามารถน า 
   หลักการออมไปใช้ในการด าเนินชีวิตตามวัยของ 
   ตนเอง 

 
- แบบสรุปรายงาน 
  ประจ าวัน 

 
- แบบบันทึกการฝาก 
  ของนักเรียนประจ าวัน 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทุกระดับช้ัน มีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการใน
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาสามารถด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1, 3 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่1   
ผู้รับผิดชอบ       :  นายชวลิต พรหมพร 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทางโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู้น า มีความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่ออนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้
ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นผู้มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และรู้จักสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีการท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 



  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. ร้อยละ 80 นักเรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 2. ร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยท าตามบทบาท
หน้าที่ของตน 
 3. ร้อยละ 80 นักเรียนฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีมและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในโอกาสต่อไป 
 2. นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและสามารถ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

นายชวลิต พรหมพร 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 

2563 
 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นายชวลิต พรหมพร 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  นายชวลิต พรหมพร 
ประเมินโครงการในภาพรวม  นายชวลิต พรหมพร 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

 



  

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.......................................................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ).......................5,000...........................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ด้านปริมาณ 
1. ให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้สิทธิและหนา้ที่ 
2. ให้นักเรียนฝึกการเรียนรูป้ระชาธิปไตยจาก
ประสบการณ์จริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างถูกต้อง  

 
- สังเกตการเขา้ร่วม 
  กิจกรรม 
- การเลือกต้ัง 
  คณะกรรมการนักเรียน 
  และประธานนักเรียน 

 
- การสังเกต 
- แบบรายงานผล 
  การเลือกต้ัง 
 

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียนทกุคนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติจริง 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- นิเทศ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศตดิตามผล 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 2. นักเรียนเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 
 3. นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามทีดี่ 
 4. นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการส่งเสริมคุณลักษะทีพ่ึงประสงค์ 
ชื่อกิจกรรม     : ขับขี่ปลอดภัย ถนนปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 3 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 1, 5 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่1, 5   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางสาวเนตรนภา สุขชวดมี 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อปูองกันครอบคลุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในแต่ละปี พบว่ามี
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ในจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 
 จากข้อมูลการเฝูาระวังการบาดเจ็บของประเทศไทยพบว่า มีการบาดเจ็บรุนแรงจากการใช้
รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่พบการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจาก
ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ การขาดการระมัดระวังขณะขับ
ขี่ การไม่มีมารยาทในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จากผลการส ารวจข้อมูลการสวมหมวก
นิรภัยของประชาชน พบว่ามีค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี  
 โรงเรียนอ าเภอพรหมพิรามวิทยา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพรหมพิรามที่มีการจราจรคับคั่ง นักเรียนส่วน
ใหญ่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์และรถรับส่ง จากสถิติพบว่ามีนักเรียนบางส่วนประสบภัยจาก
การจราจร อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามกฎ ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร และขาดความตระหนักใน
การปูองกันตนเองขณะขับขี่ โดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่ รวมถึงขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 



  

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติภัยทางจราจรขึ้นได้ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงขั้นพิการ
หรือเสียชีวิตได ้

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนใน
เรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะด้วยการ
สวมหมวกนิรภัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือ
เยาวชนคนอ่ืนๆ ในเรื่อง การปูองกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน (นักเรียน) เกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร มารยาทในการขับขี่และการรู้จักวิธีการปูองกันตังเองขณะขับขี่ยานพาหนะด้วยการสวมหมวกนิรภัย 
และมีทักษะปฏิบัติในการขับขีท่ี่ถูกต้อง 
 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันควบคุมอุบัติเหตุ
จราจรทั้งในและนอกสถานศึกษา และให้สถานศึกษา เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 
 3. เพื่อจัดท าปูายแสดงสัญญาณจราจร และตีเส้นจราจรภายในบริเวณสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. อบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ และการรู้จักวิธีปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ านวน 50 คน สวมใส่หมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่ 100%  
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าในชมรมฯ จ านวน 15 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีปูายแสดงสัญญาณจราจร มีเส้นจราจรภายในบริเวณสถานศึกษา 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทใน
การขับขี่ และการรู้จักวิธีการปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ านวน 50 คน สวมใส่หมวกนิรภัยขณะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือความปลอดภัย และมีใบขับขี่ 100 % 
 3. นักเรียนแกนน าในชมรมฯ จ านวน 15 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การปูองกันควบคุมอุบัติเหตุจราจรทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง          
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 4. สถานศึกษามีปูายแสดงสัญญาณจราจร มีเส้นจราจรที่ชัดเจนและถูกต้อง 
 



  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 

 ประชุมคณะกรรมการเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนปลอดภัย 5,000 นายชวลิต พรหมพร 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  นายชวลิต พรหมพร 
ประเมินโครงการในภาพรวม  นายชวลิต พรหมพร 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 นายชวลิต พรหมพร 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว...................... 5,000......................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน................................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ด้านปริมาณ 
1. ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
2. สถานศึกษามีปูายจราจรและมีเส้นจราจร 
3. นักเรียนจ านวน 50 คน มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- นับจ านวน 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น 
2. สถิติอุบัติเหตุในสถานศึกษาลดลง 
3. ผู้เกี่ยวข้องสวมหมวกนิรภัย 100% 

 
- การทดสอบ 
- นับจ านวน 
- นับจ านวน 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึก 
- แบบบันทึก 



  

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ และรู้จักวิธีปูองกัน
ตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ตระหนักในความปลอดภัยมีอุปนิสัยสวม
ใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 3. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและ
การขับขี่รถ 
 4. นักเรียน บุคลากร และชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุ
จราจร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และเกิดความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถ   
ใช้ถนน 
 5. ภายในสถานศึกษามีปูายจราจรแสดงสัญลักษณ์ที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 2- 6 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1, 2, 7, 8 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563  :  นโยบายที่ 2- 6 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่2- 6   
ผู้รับผิดชอบ       :  นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  โดยปัจจัยหลักส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส า เร็จมี
ประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพต้องเป็นผู้น าทาง มีความสามารถในการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดบุคลากรให้เหมาะกับ
ศักยภาพ บริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและเพื่อให้
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจกับ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตระหนัก รับรู้ถึง 
เหตุผล ความจ าเป็นในการบริหารจัดการโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 
 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมนิหรือผลการวจิัยเป็น 



  

ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 90 
 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ   
คิดเป็นร้อยละ 90 
 4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ คิดเป็นร้อยละ 90 
 ด้านคณุภาพ  
 1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 
 2. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
คณะกรรมการ 

ฝุายบริหาร ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  งานแผนงานและงบประมาณ   
         - งานการเงิน 5,000 นางบุษรินทร์ ปั้นทอง 
         - การจดัท าข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน  - น.ส.นาถอนงค์ กางถัน 
         - การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนพัฒนา 

- น.ส.กุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ 

         - งานพัสดุกลาง 50,000 
ผช.รองฯ งบปะมาณ 

         - งานเอกสารและการพมิพ์ 702,000 
         - งานสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต) 

800,000 นางบุษรินทร์ ปั้นทอง 

         - งานบ ารุงรักษา ต่อสภาพยานพาหนะโรงเรียน 40,000 นายอุดร ภูสมสี 
         - งานค่าเช่า ค่าซักชุดการแสดงดุริยางค์/
นาฏศิลป์ 

10,000 น.ส.กุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ 

   2.  งานบุคคล   
         - งานส านักงานบุคคล/งานประมาณ 3,000 นางนัชชนา พรหมพร 
         - การจ้างครูและบุคลากร 1,800,000 น.ส.เนตรนภา สุขชวดมี 
         - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 40,000 

นางนัชชนา พรหมพร          - งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและ
ลูกจ้าง 

100,000 

 



  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
         - งานศึกษาดงูานวิชาการ  100,000  
   3.  งานบริหารทั่วไป                     
         - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที ่
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

602,000 

นายสมพร ตรีสงค์ 
         - งานบ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ บริเวณ 
สิ่งแวดล้อม (ความสะอาด/น้ ามัน ต่างๆ) 

300,000 

         - การจ่ายผูกพันการปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ ารุง รักษา ปี 2562 

850,000 

         - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10,000 นางนัชชนา พรหมพร 
         - การสร้างความเข้มแข็งสมาคมศิษย์เก่า ครู  
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 
15 มีนาคม 
2564 

5,000 นางนัชชนา พรหมพร 

         - งานสัมพันธ์กับชุมชน - นายชวลิต พรหมพร 
         - งานประชามสัมพันธแ์ละการยกยอ่ง 
เผยแพร่ผลงาน 

90,000 น.ส.ปวีณา โพธิจ์ันทร์ 

         - งานส านักงานอ านวยการ (ธุรการ) 10,000 น.ส.ฐิติมา ปานเกิด 
         - งานอนามัยและโภชนาการ 10,000 นางอุบล ต่างสายใจ 
         - การประดับเข็มพระพรหม 12,000 

รองฯ / ผู้ช่วย 
กิจการนักเรียน 

   4.  งานกิจการนักเรียน  
         - งานบริหารวัสดุกลางกิจการนักเรียน 10,000 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
ประเมินโครงการในภาพรวม  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 คณะกรรมการตามค าส่ัง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว....................3,234,000.................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........400,000.......บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน.............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร...................1,800,000.................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)..............................25,000..................บาท 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
   ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 
   ข้อมูลผลการประเมินหรอืผลการวจิัยเป็นฐานคิดทั้ง 
   ด้านวิชาการและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 90 
3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ 
   เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ   
   คิดเป็นร้อยละ 90 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให ้
   พร้อมรับการกระจายอ านาจ คิดเป็นร้อยละ 90 

 
- ตรวจสอบ 
  แผนการจัดการเรียนรู ้
- ตรวจการวิเคราะห ์
  ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  และตรวจแผนการ 
  จัดการเรียนรู ้
- ตรวจสอบแผนการ 
  จัดการเรียนรู ้
- ตรวจสอบแผนการจดั 
การเรียนรู ้
- บันทึกการจัดการเรียน 
  การสอนโดยวิทยากร 
  ท้องถิ่น 

 
- แบบประเมินแผน 
  การจดัการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู ้

ด้านคณุภาพ  
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ 
    ผลการบริหารการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 
2. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ 
   เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
   คิดเป็นร้อยละ 90 

 
- ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู ้
- ประเมินการวัดผล 
  โดยสภาพจริง 
- บันทึกการจัดกิจกรรม 
  การเรียนการสอนของครู 

 
- แบบประเมินแผน 
  การจัดการเรยีนรู ้
- แบบประเมินเครื่องมือ 
  วัดผล 
- แบบบันทึกการจัด 
  กิจกรรมการเรียน 
  การสอนของครู 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เนน้การพัฒนาผู้เรียน 
 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมนิหรือผลการวจิัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1, 4 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที ่3, 4   
ผู้รับผิดชอบ       :  นางภควรรณ นาคสิงห ์
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ภารกิจหลักของครูคือ              
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มตามวัยและเต็ม
ศักยภาพการพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยให้พัฒนาครู ให้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนให้เป็นคน 
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพ ปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์เพื่อสนอง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งหมดการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๒. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ้
 2. เพื่อให้นักเรยีนมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 3. เพื่อให้นักเรยีนมีความสนใจ ใฝุรู้ รักการอ่าน 
 4. เพี่อให้นักเรยีนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกการเรียนรู้  
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมตามขัน้ตอน และท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่น ชื่นชมในผลงาน 
 6. เพื่อให้นักเรยีนรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 7. เพื่อให้ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 8. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษา 



  

 9. เพื่อให้ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 10. เพื่อให้ครสูามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและ 

สอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียน 

๓.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 2. นักเรียนทกุคนได้รับการสง่เสริมและพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน 
 ด้านคณุภาพ  
 1. ครูมีการพฒันาศักยภาพของตนเองเพื่อจัดการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิชาการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  งานบริหารวัสดุกลางวิชาการ 30,000 นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
   2.  งานทะเบียน 70,000 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง 
   3.  งานวัดและประเมินผล 35,000 นางรัตนา เงินแจ้ง 
   4.  งานพัฒนา ก ากับและนิเทศหลักสูตร - 

นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม    5.  งานนิทศวิชาการภายในโรงเรียน - 
   6.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3,000 
   7.  กิจกรรมส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตร 

  

         - วันสถาปนาลูกเสือ 500 
นายอนุสรณ์ นาคยิ้ม 

         - วันถวายราชสดุด ี 500 
         - พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 500 

นางนัชชนา พรหมพร 
         - วันสถาปนายุวกาชาด 500 
         - พิธีเปดิกองนักศึกษาวิชาทหาร 1,000 นายชวลิต พรหมพร 
         - กิจกรรมชุมนุมส่งเสรมิวิชาการ 4,000 

นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
         - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 13,000 
 

 

 



  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
         - กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสอื ยุวกาชาด  
ลูกเสืออากาศ นศท. 

 -  

         - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 40,000 นายชวลิต พรหมพร 
   8.  งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                   - นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
   9.  งานประชุมกลุ่มสาระ / PLC - 

ทุกกลุ่มสาระ    10.  การจัดท าวิจัยในชั้นเรยีน - 
   11.  การวิเคราะห์ผลการเรยีนรายบุคคล - 
   12.  การจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ - ครูทุกคน 
   13.  การจัดท าบันทกึสรุปการจัดการเรียนรูร้าย
ชั่วโมง 

14 พฤษภาคม 
2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

- ครูทุกคน 

   14.  การสอนเสริมตามแนวแบบทดสอบ  
O-NET/PISA และยกระดับผลสัมฤทธิ ์

- 

ทุกกลุ่มสาระ 
   15.  การซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนต่ า/ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

- 

   16.  งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น - 
   17.  งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม - 
   18.  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
ประเมินโครงการในภาพรวม  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 คณะกรรมการตามค าส่ัง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.....................158,000...................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..........40,000.........บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน............................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร......................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)............................................................บาท 
 
 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ด้านปริมาณ 
1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนทกุคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
    ศักยภาพของนักเรียน 
 

 
- การส ารวจ 
 

 
- แบบบันทึกการพัฒนา 
  ศักยภาพของแต่ละ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 

ด้านคณุภาพ  
1. ครูมีการพฒันาศักยภาพของตนเองเพื่อจัดการเรียน
การสอน 
 

 
- การส ารวจ 
 

 
- แบบบันทึกการพัฒนา 
  ศักยภาพของแต่ละ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 
 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมคีวามคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ ทีเ่กิดจากการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนมจิีนตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3. นักเรียนมคีวามสนใจ ใฝุรู ้รักการอ่าน 
 4. นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวและสนุกการเรียนรู้ 
 5. ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 6. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเปูาหมายการจัดการศึกษา 
 7. ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. ครูสามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและ           
สอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อโครงการ     : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี   : ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แผนการศึกษาแห่งชาติ   : ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนการปฏิรูปประเทศ   : ด้านที่ 1,4 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  ข้อ 2   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563   :  นโยบายที่ 3 
นโยบายส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   :  นโยบายที่ 3,4   
ผู้รับผิดชอบ       :  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    :  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตลอดปีการศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ อสร้างความ  
มั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่ชาติต้องการ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี  
คุณภาพได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
การ  จัดท าการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การพัฒนา            
การจัดการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓.  เป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ
ครบทุกมาตรฐาน 



  

 2. สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 4. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 30 เมษายน 
2563 

 
คณะกรรมการ 

ฝุายบริหาร ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 5 พฤษภาคม 
2563 

 

กิจกรรมการพฒันา  ประกอบด้วย 
14 พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

15 มีนาคม 
2564 

  
   1.  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5,000 รองฯ วิชาการ 
   2.  งานควบคุมและตรวจสอบภายใน - 

รองฯ งบประมาณ 
   3.  งานงบประมาณ 3,000 
ประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
ประเมินโครงการในภาพรวม  คณะกรรมการตามค าส่ัง 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 1 เมษายน 

2564 
 คณะกรรมการตามค าส่ัง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

10 เมษายน 
2564 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนรายหัว.........................8,000...................บาท 
 เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...............................บาท 
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน...........................................บาท 
 เงินระดมทรัพยากร....................................................บาท 
 เงินอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................บาท 



  

7. การวัดและประเมนิผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

1. สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   ของสถานศกึษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ 
   ครบทุกมาตรฐาน 
2. สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
   การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคณุภาพตาม 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้  
   สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   สถานศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
   ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
   ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
   การประเมินคุณภาพภายใน 

- ตรวจสอบมาตรฐาน 
  การศึกษา 
 
- ประเมินโครงการ/กิจกรรม 
  ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
- ตรวจสอบข้อมูล 
  สารสนเทศ 
 
- ประเมินการปฏิบัติงาน 
  ตามมาตรฐาน 
- ตรวจสอบแผนพัฒนา 
  คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
- ตรวจการจัดท ารายงาน 
  ประจ าป ี
 
 

- แบบบันทึกการประชุม 
  การจัดท ามาตรฐาน 
  การศึกษา 
- แบบประเมินการจัด

โครงการ /กิจกรรม 
 
- แบบจัดเก็บข้อมูล   
  สารสนเทศ 
 
- แบบนิเทศติดตาม  
  การปฏิบัติงาน 
- แผนพัฒนาคณุภาพ 
  การจัดการศกึษา 
 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปีของ 
  สถานศึกษา 
 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ
ครบทุกมาตรฐาน 
 2. สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 4. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


