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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ……../……        วันที่  20  เมษายน  2565 
เรื่อง  การขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ด้วยโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช          
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2565 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน กลุ่มสาระฯ 
 2. กำหนแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนางาน 
 3. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 บัดนี ้โรงเร ียนทางพูนวิทยาคาร  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัต ิการ ประจำปีการศึกษา 2565                  
เสร็จเรียบร้อย จึงได้นำเสนอ และขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวจากคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
      ลงชื่อ 



                (นายสุภาพ  ยะพงศ)์ 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร   
  ข้าพเจ้านายมนตรี  โยธารักษ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  โรงเรียน                                          
ทางพูนวิทยาคาร ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามการจัดการศึกษา นำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์                         
ที่มุง่หวังของสถานศึกษา จำนวน 42 โครงการ 
 
   เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
   ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  เนื่องจาก………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..….. 
 
 
 
      ลงชื่อ 
              (นายมนตรี  โยธารักษ์) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้ โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่ระดับมาตรฐาน ธำรงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั ้งมีรายละเอียด ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ                    
โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตลอดจนนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในข้อที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน  

แผนปฏิบัติการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 จะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดีของสังคมโลกในอนาคตต่อไป  
 
 
                      โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
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บทนำ 
 

โรงเรียนทางพูนวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยการพัฒนา             
ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้
เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุข  

โรงเรียนมี “แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2566 ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
โรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้สภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะไม่เอื ้อต่อการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย  โรงเรียน มีโอกาสที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ทางพูนวิทยาคาร ในด้านบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนในด้าน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี การให้บริการและผลผลิต       
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่ม
รื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข คือ การขาดครูบางกลุ่มสาระ ห้องเรียน การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การศึกษา 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน ในท้องถิ่น ให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันต่อสภาพปัจจุบัน     
ด้านเทคโนโลยีให้สูงขึ้น  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร และบุคลากรอื ่นๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับการ           
จัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนทางพูนวิทยาคารทำให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กำหนดไว้ 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

 

~ 1 ~ 
 
 

ส่วนที ่ 1   

สภาพทั่วไปของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 32/1 หมู่ 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80290 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์0-7536 6074โทรสาร 075-366592E-mail : tpwk_school@hotmail.com  
Websitehttp://www.tpwk.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน               :  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 
ชื่อภาษาอังกฤษ          : Thangpoonwittayakhan School  
    
ชื่อย่อภาษาไทย           :  ท.พ.ว. 
   
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       :  TPWK. 
   
ตราประจำโรงเรียน 
 
 

mailto:tpwk_school@hotmail.com%20%20Websitehttp://www.tpwk.ac.th
mailto:tpwk_school@hotmail.com%20%20Websitehttp://www.tpwk.ac.th
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน     ดอกสี่ทิศในกรอบคุณธรรม 8 ประการ 
 

  ดอกสี่ทิศ  หมายถึง  นักเรียนที่มาจากท่ัวทุกทิศมาศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
  คุณธรรม 8 ประการ หมายถึง โรงเรียนจะอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามคุณธรรม 
            8 ประการ ได้แก่ สะอาด  เรียบง่าย  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย   

                   ขยัน รักชาติศาสน์กษัตริย์  กตัญญู 
 
ปรัชญาของโรงเรียน  :  เราจักสร้างคนดี  สู่สังคม 
 
วิสัยทัศน์ (vision)   :  “ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จะเป็นโรงเรียนมัธยม 

                                     ประจำตำบลที่มีคุณภาพระดับดีตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

 

ค่านิยมของโรงเรียน        :  คุณธรรม  นำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
                 
เอกลักษณ์                  :  “ภูมิทัศน์ดี  สถานที่สะอาด”  
 
อัตลักษณ์                  :  “ยิ้มง่าย  แต่งกายดี” 
 
สีประจำโรงเรียน          :  แสด-เทา 
           สีแสด   หมายถึง  ความกล้าหาญ 
           สีเทา    หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  
 

 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

      2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   นายสุภาพ  ยะพงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่
โ ร ง เรี ย น นี้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  14 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2563 จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  โท ร ศั พ ท์   081-7382901 e-mail:  
supapyapong@gmail.com   
      2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
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   นางสาวนันทรัตน์  คงทน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนนี้ ตั้ งแต่วันที่  3 พฤศจิกายน  2563 จนถึงปั จจุบัน  โทรศัพท์   081-9124075 e-mail:  e-mail: 
nuntarat4075@gmail.com     
     2.3  หัวหน้ากลุ่มบริหาร 

2.3.1  นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ 
 2.3.2  นางจินตนา  บรรจงเมือง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.3.3  นางสาวสุมณฑา  จงไกรจักร ์                   ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 2.3.4  นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3.5  นางสาวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.3.6  นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
3. ข้อมูลการจัดการเรียน 
 

 3.1  จำนวนนักเรียน/ห้อง 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ และจำนวนห้องเรียน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2564) 
 

  

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม (คน) 

เฉลี่ยต่อห้อง 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

ม.1 4 68 47 115 28 
ม.2 4 54 58 112 28 
ม.3 4 60 69 129 32 

รวม ม.ต้น 12 182 174 356 29 
ม.4 3 36 42 78 26 
ม.5 3 26 23 49 16 
ม.6 3 21 33 54 18 

รวม ม.ปลาย 9 83 98 181 20 

รวมทั้งหมด 21 265 272 537 24 
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      3.2 ข้อมูลครู บุคลากร 
  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร มีบุคลากร ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร  ดังนี้ 

1. นายสุภาพ  ยะพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

      3.2.1  ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายปกรณ์  เพ็ญกูล คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
2 นายทรงธรรม  สุวรรณรัตน์ คศ. 3 ศศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย 
3 นางสรญา  อินทร์แก้ว คศ. 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

4 นางสาวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน์ คศ.3 
ศษ.บ. 
ศศ.ม. 

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

ภาษาไทย 

5 นางสุกานดา  เงินแก้ว คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
6 นางสาวสุวรรณี  ภักดีแก้ว คศ.2 ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ 
7 นายอภิรัฐ  หนูอุไร คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
8 นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
9 นางสมพร  อินทะมุสิก คศ. 3 วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

10 นางอรพิน  ปราชญ์นคร คศ.3 
คบ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร์ 

บริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ฯ 

11 นางจินตนา  บรรจงเมือง คศ. 2 ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ฯ 
12 นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร คศ. 2 ศษ.บ เคม ี วิทยาศาสตร์ฯ 

13 นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ คศ. 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
การออกแบบ/

วิทยาการคำนวณ/
คอมพิวเตอร์ 

14 นายจำนงค์  สุขฟุ้ง คศ. 2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
การออกแบบ/

วิทยาการคำนวณ/
คอมพิวเตอร์ 

15 นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว คศ.1 ค.บ. พระพุทธศาสนา สังคมศึกษาฯ 
16 นายสุทิศ  ช่วยด้วง คร ู ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
17 นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย  สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
18 นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน คร ู ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

19 นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง คร ู ศศม. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 
20 นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล คร ู ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล ดนตรีสากล 

21 นางจิราภรณ์  จำนอง คร ู ศศ.บ. นาฎศิลป์การละคร 
นาฎศิลป์ 
การละคร 

22 นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
23 นางสาวกาญจนา  พรหมสุด ค.ศ. 3 ศษ.ม. การบริหารศึกษา ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาววายุรี  ดังนิโรจน ์ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
25 นายสุชาติ  โชติมณี คศ. 3 วท.บ. เกษตรศึกษา การงานอาชีพ 
26 นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล คศ. 3 คศ.บ. โภชนาการชุมชน การงานอาชีพ 
27 นางวาสนา  จาริยะ คศ. 2 คศ.บ. โภชนาการชุมชน การงานอาชีพ 
28 นางอารี  พรหมทอง คศ. 2 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ  
29 นางสาวสุมณฑา จงไกรจักร์ คศ.2 ศศบ. การบริหารศึกษา การงานอาชีพ 
30 นางปิยพร  กำลังเกื้อ คศ. 3 กศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ห้องสมุด  

 
 
 
 
 
 
   3.2.2  ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

31 นางสาวจันทิมา  จันทวาส บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
เสริมทักษะนักเรียน                       

เรียนร่วม 

32 Miss Mankabe Comfort 
Eachelor 
Degree 

English Modern Letters 
Faculty of Education 

ภาษาอังกฤษ 

 
ตารางแสดงจำนวนครู และบุคลากรจำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

(ข้อมูล  ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565) 
ตำแหน่ง/ เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสดุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ชาย หญิง 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ำกว่า 
อนุปริญญา 

คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
จำนวน 

คน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 - - 1    1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 1 - -  1   1 
ภาษาไทย 2 2 2 2 - 3  1  4 
คณิตศาสตร์ 2 2 1 3 - 1 1 1 1 4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 4 3 2 - 2 3   5 
สังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1 2 - 3 -  1 1 1 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 1 1 -   2  2 
ศิลปะ 1 1 - 2 -   2  2 
การงานอาชีพ 2 4 1 5 - 2 4   6 
ภาษาตา่งประเทศ - 3 1 2 - 1  2  3 
ครูสนบัสนุนการศึกษา - 1 - 1 - 1    1 

รวมบุคลากรข้าราชการครู 12 20 11 21 - 11 10 9 2 32 

ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) - 1 - 1 - - - - - 1 
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม - 1 - 1 - - - - - 1 
ลูกจ้างประจำ  
(นักการภารโรง) 

1 - - 1 - - - - - 1 

ลูกจ้างชัว่คราว  
(พนักงานทำความสะอาด) 

- 1 - - 1 - - - - 1 

ลูกจ้างชัว่คราว  
(เจ้าหน้าธุรการ) 

1 - - 1 - - - - - 1 

รวมครูอัตราจ้างและ
ลูกจ้าง 

2 3 - 4 1 - - - - 5 

รวมบุคลากรทั้งหมด 14 23 11 25 1 11 10 9 2 37 

 

4.  ประวัติโดยย่อ   
 

  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่รอยต่อระหว่างตำบลทางพูน อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง ตำบลดอนตรอ  
อำเภอเชียรใหญ่  และตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากตำบลดังกล่าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงประชุมตกลงกันให้มี
การดำเนินการจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ขึ้น  ณ หมู่ที่  2 ตำบลทางพูน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในขณะนั้นโดยคณะกรรมการวัด และพระครูใบฏีการุ่นสุมโน เจ้าอาวาสวัดสหธรรมมิการาม   
(วัดทางพูน)  อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน 35 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่ วคราวแบบ        
ชค. 104 ขึ้น 1 หลัง ซึ่งต่อมาโรงเรียน  ได้ซื้อที่ดินเพ่ิมเติมขึ้นอีก 1 ไร่ 2 งาน 86.5 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่
ทั้งหมดของโรงเรียน 36 ไร่ 2 งาน 86.5  ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีงบประมาณ 2530  ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง 
ปีงบประมาณ 2532 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง 

และได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค. 104 ขึ้นใหม่  เป็นโรงฝึกงานแบบ 102/27 
ปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างโรงอาหารและหอประชุม

แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง 
ปีงบประมาณ 2534-2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง และบ้านพัก

นักการภารโรง จำนวน 1 หลัง 
ปีงบประมาณ 2537  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน แบบ 35 คน 1 หลัง  หอถังประปา  1 ชุด 

ถนนลูกรังหินคลุก 1 สาย และอาคารเรียนแบบ 324 ล 1 หลัง 
ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง และถนน

คอนกรีตภายในโรงเรียน 
ปีงบประมาณ 2556 ได้รับมอบระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลจากกรม

ทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล   เขต 6  
จังหวัดตรงั   

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทไอแคป – เอพี (ประเทศไทย)  จำกัด  โดย
การประสานงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  บ้านสระเพลง  อำ เภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เป็นเงิน 1,040,000  บาท  เพ่ือก่อสร้างห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง  พร้อมสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์   

ปีงบประมาณ 2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียน แบบ 
107 ล. และอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวนเงิน 2,388,800  บาท 

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ–ห้องส้วม อาคารเรียน แบบ 326 ล. และ
อาคารเรียน แบบ 216 ล. จำนวนเงิน 140,000 บาท 

ปีงบประมาณ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน แบบ 216 ล. จำนวน  1 หลัง 
เป็นเงิน  210,000  บาท 
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 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน
(ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว คันกั้นดิน คูระบายน้ำ เรือนเพาะชำ โรงจอดรถนักเรียน อาคารเรียน แบบ 108 ล. ปรับ
พ้ืนที่ภายในโรงเรียน เป็นเงิน 2,263,200 บาท 

 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน
(ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว  ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิงแบบ 6 ที่นั่ง อาคารเรียนแบบ 108 ล. 216 ล 324 ล. 
อาคารหอประชุม แบบ 100/27  เป็นเงิน 1,979,500  บาท 

ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) เป็นเงิน  
159,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  เป็นเงิน 1,859,000  บาท 

ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง  เป็นเงิน 3,414,00  
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณจัดสรรงบครุภัณฑ์สำหรับห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นเงิน 
399,870 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน (อาคารเรียนแบบ 108 ล อาคารเรียน 2 ) เป็นเงิน 343,000 บาท 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน   
    ทางพูนวิทยาคาร 
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6. ผลงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
    ผลงานของสถานศึกษา 

  1. รางวัลชมเชยโครงงานคุณธรรม สพฐ. ประจำปี  ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมกา ร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2. รางวัลชมเชย (ระดับเหรียญทองแดง) การแข่งขันวงโยธวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 
2565 (TIMC 2021) ประเภท Wind Ensemble 
 

     ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. นายสุภาพ  ยะพงศ์  
  - รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 สภาผู้ปกครอง  และครู 
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
  - รางวัลครูดีนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รางวัลเกียรติยศ "เชิดชูครูสู่เกียรติ ยศ") 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียน  เบญจมราชูทิศ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ผู้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับ ม.ต้นใช้สื่อเทคโนโลยีในการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ 
ภายใต้แนวคิด “สอนดี  เห็นผล คนชื่นชม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รางวัลเกียรติยศ "เชิดชูครู                   
สู่เกียรติยศ") โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

      ๒. นางสาวนนทรัตน์  คงทน 
  - รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ และ 
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานแห่ งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคม  
รองผู้อำนวยการ ระดับชาติ 
  - รางวัล ผู้บริหารดีดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครู ประจำปี  ๒๕๖๕ สมาคม 
ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

     ผลงานของครู 
     ๑. นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ 

  - รางวัลทรงคุณค่า สำนักงานการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่  10 
ปีการศึกษา2563 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ื อการเรียนการสอน สำนักงานคณ ะกรรมการ 
การศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับชาติ 

- รางวัลทรงคุณค่า สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 
2563 ค รูผู้ ส อน ยอด เยี่ ย มชน ะเลิ ศ  ระดั บ เห รี ยญ ท อง ระดั บ มั ธ ยม ศึ กษ าตอน ป ล าย  กลุ่ ม ส าระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับภาค 
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  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สมาคม 
ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้น 
ม.ต้น ภายใต้แนวคิด“สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลเกียรติยศ "เชิดชูครู สู่เกียรติยศ" 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- รางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้แนวคิด สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทครูผู้สอน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

- รางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้แนวคิด สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทครูผู้สอ น 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ (สมาคมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

     ๒. นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ (สมาคมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - รางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด สอนดี เห็นผล คนชื่นชม ปี การศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน            
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - รางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด สอนดี เห็นผล  คนชื่นชม ปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
  - รางวัลครูดี ของแผ่นดินขั้น พ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่าย 
ครูดีของแผ่นดิน ระดับชาติ 
   

      3. นายทรงธรรม  สุวรรณรัตน์ 
  - รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลเกียรติยศ "เชิดชูครู 
สู่เกียรติยศ" สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - รางวัลครูดีศรี เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕  (สมาคมผู้บริหาร 
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ แข่งขันทักษะมวยไทย (ออนไลน์) 
ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ระดับชาติ 
  - ครูผู้ ฝึ กสอนนั ก เรียน  ได้ รับ รางวัลชม เชย  การแข่ งขัน ไหว้ครูและร่า ยรำมวยไทย            
ประเภททีมคู่ (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ระดับชาติ 
 

      4. นางจินตนา  บรรจงเมือง 
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  - รางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลเกียรติยศ "เชิดชูครู 
สู่เกียรติยศ" สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ (สมาคมผู้บริหาร  
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ แข่งขันทักษะมวยไทย (ออนไลน์) 
ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ระดับชาติ 
  - ครูผู้ ฝึ กสอนนั ก เรียน  ได้ รับ รางวัลชม เชย  การแข่ งขัน ไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย            
ประเภททีมคู่ (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ระดับชาติ 
  

      5. นายสุทิศ  ช่วยด้วง 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
  - ครูผู้ฝึกสอนการประกวดแข่งขันโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 
2564 (ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ระดับเขตพ้ืน 
ที่การศึกษา 
 

      6. นางสาวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน์ 
  - ครูผู้ฝึกสอนการประกวดแข่งขันโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 
2564 (ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

-รางวัลครูผู้ฝึกสอน (รางวัลชมเชย) โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สพฐ. ระดับ ประเทศ  
 

      7. นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

      8. นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

      9. นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

      10. นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ์ 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

      11. นางอรพิน  ปราชญ์นคร 
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  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือ ข่ายครูดี 
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

     12. นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  (รางวัลครูเกียรติยศ) เนื่องในงานวันครูประจำปี  การศึกษา 
2565 (สมาคมผู้บริหาร สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

      13. นางวาสนา  จาริยะ 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  (รางวัลครูเกียรติยศ) เนื่องในงานวันครูประจำปี  การศึกษา 
2565 (สมาคมผู้บริหาร สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

      14. นางอารี  พรหมทอง 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ  (รางวัลครูเกียรติยศ) เนื่ องในงานวันครูประจำปี การศึกษา 
2565 (สมาคมผู้บริหาร สถานศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

      15. นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน 
  - รางวัลครูดีศรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2565  (สมาคม 
ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

     16. นายเต็มยศ  แก้มแกมทอง 
  - รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดี  
ของแผ่นดิน ระดับชาติ 
 

ผลงานของนักเรียน 
      ๑. นายณัฐชัย  ใสผุด   
      - รางวัล "เด็กดีศรีนคร" สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาส 
วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับจังหวัด 
     ๒. นายอภินันท์  ฉายประทีป 
         ๓. นายพีระพัฒน์  คงสติ  

- ร า งวั ล รอ งช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ  ๒  ก าร แ ข่ งขั น ทั ก ษ ะม วย ไท ย  ระดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า                
มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับประเทศ  
     4. น.ส.ขวัญเนตร คงปาน 

    5. น.ส.โสรยา  ยะแหม 
    6. น.ส.ศิริพร  สุทธิรักษ์ 
    7. น.ส.อรุณวดี  โอทอง 
    8. น.ส.รจนา หวามา 
    9. น.ส.ชวัญนุช  ชูแก้ว 
    10. น.ส.วนิดา  แสงแดง 
    11. น.ส.ธาราทิพย์  สุขคง 
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  - “ห้ อ งหอม” ขอ งกลุ่ ม  ดอกว่ านสี่ ทิ ศ  โรงเรียนทางพูน วิท ยาคาร  ที่ ได้ รับ รางวั ล                    
ชนะเลิศอันดับที่  1 การแข่งขันประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี          
ถวายในหลวง” ปีที่  16 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ านครศรีธรรมราช 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - “ห้ อ งหอม” ของกลุ่ ม  ดอกว่ านสี่ ทิ ศ  โรงเรียนทางพูน วิท ยาคาร  ที่ ได้ รั บ รางวั ล                    
ชมเชย การแข่งขันประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ 
 
 
7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

  จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 
ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ 2 
ขึ้นไป 

นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 0 0 2.05 24.39 13.04 16.20 11.92 14.71 7.64 10.06 60.52 32.04 
คณิตศาสตร์ 0.37 0 4.10 23.09 7.08 14.90 13.78 11.36 9.31 16.01 65.36 36.69 
วิทยาศาสตร์ ฯ 2.11 0 1.41 26.61 5.86 9.96 13.13 12.90 7.97 20.05 64.01 40.91 
สังคมศึกษา ฯ 0 0 3.04 10.10 9.02 11.37 10.59 10.78 14.61 30.49 77.84 55.88 
สุขศึกษาฯ 0.11 0 5.04 15.90 2.91 6.05 3.81 5.60 8.17 52.41 76.04 66.18 
ศิลปะ 1.49 0 3.35 17.13 1.49 7.26 1.49 7.08 10.06 50.65 76.54 67.78 
การงานอาชีพ 0 0 9.31 30.91 2.23 7.64 3.54 8.94 4.10 33.33 57.54 46.37 
ภาษาต่างประเทศ 0 0 5.59 18.81 5.77 9.87 6.33 10.24 7.64 35.75 69.83 53.63 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 69.53 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป 59.35 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 51.04 
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
  จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

นักเรียนที่
ได้ระดับ 2 

ขึ้นไป 

นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 0 1.33 0.19 7.77 15.15 15.15 16.10 17.23 10.61 16.48 71.40 44.32 
คณิตศาสตร์ 2.08 1.89 0.76 13.45 7.20 14.58 14.96 14.02 11.93 19.13 74.62 45.08 
วิทยาศาสตร์ ฯ 2.79 2.23 0.65 25.63 8.73 8.64 6.13 9.84 7.34 28.04 59.98 45.22 
สังคมศึกษา ฯ 0 2.16 0.20 5.49 5.10 10.49 8.33 15.98 15.69 34.80 85.29 66.47 
สุขศึกษาฯ 0 2.05 0.11 3.86 3.98 6.70 6.59 5.68 7.95 63.07 90 76.70 
ศิลปะ 0.19 1.14 1.89 2.84 5.87 2.84 4.73 7.20 16.10 57.20 88.07 80.49 
การงานอาชีพ 0 0.28 3.13 9.66 3.98 9.09 9.09 12.78 7.67 44.03 82.67 64.49 
ภาษาต่างประเทศ 4.73 2.27 0.19 6.82 4.55 10.04 11.55 11.55 11.55 36.74 81.44 59.85 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 78.39 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป 69.31 
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 60.28 

 
 

 
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 115 0 15 22 78 86.96 
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ม.2 114 0 4 60 50 96.49 
ม.3 131 0 0 59 72 100.00 
ม.4 79 0 28 34 17 64.56 
ม.5 49 0 13 6 30 73.47 
ม.6 54 0 0 0 54 100.00 
รวม 542 0 60 181 301  

ร้อยละ 100 0 11.07 33.39 55.54  
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 114 0 14 25 75 87.72 
ม.2 112 0 4 48 60 96.43 
ม.3 129 0 0 53 76 100.00 
ม.4 78 0 27 32 19 65.38 
ม.5 49 0 11 7 31 77.55 
ม.6 54 0 0 0 54 100.00 
รวม 536 0 56 165 315  

ร้อยละ 100 0 10.45 30.78 58.77  
 
 

4) ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
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ม.1 115 0 0 45 70 100.00 

ม.2 114 0 0 61 53 100.00 

ม.3 131 0 0 70 61 100.00 

ม.4 79 0 14 37 28 82.28 

ม.5 49 0 4 23 22 91.84 

ม.6 54 0 0 11 43 100.00 

รวม 542 0 18 247 277  

ร้อยละ 100 0 3.32 45.57 51.11  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6    
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 114 0 0 49 65 100.00 

ม.2 112 0 0 61 51 100.00 

ม.3 129 0 0 68 61 100.00 

ม.4 78 0 14 39 25 82.05 

ม.5 49 0 4 21 24 91.84 

ม.6 54 0 0 13 41 100.00 

รวม 536 0 18 251 267  

ร้อยละ 100 0 3.36 46.83 49.81  

 
 

5) ผลการประเมินการสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินการสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 115 0 0 45 70 100.00 
ม.2 114 0 0 61 53 100.00 
ม.3 131 0 0 70 61 100.00 
ม.4 79 0 14 37 28 82.28 
ม.5 49 0 4 23 22 91.84 
ม.6 54 0 0 11 43 100.00 
รวม 542  18 247 277  

ร้อยละ 100 0 3.32 45.57 51.11  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
 

 

กลุม่สาระการ
เรียนรู้ 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6    
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 114 0 0 49 65 100.00 

ม.2 112 0 0 61 51 100.00 

ม.3 129 0 0 68 61 100.00 

ม.4 78 0 14 39 25 82.05 

ม.5 49 0 4 21 24 91.84 

ม.6 54 0 0 13 41 100.00 
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รวม 536 0 18 251 267  
ร้อยละ 100 0 3.36 46.83 49.81  

 
 

8. ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิชา 
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กลุ่มสาระ
วิชา 

คะแนนเฉลี่ยปกีารศึกษา 
2563 

คะแนนเฉลี่ยปกีารศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 
2563 กับ 

 ปีการศึกษา 
2564 

(ระดับโรงเรียน) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด ระดับ 

โรงเรียน 
ระดบั 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด ระดับ 

โรงเรียน 

ภาษาไทย 54.29 58.70 55.18 43.47 51.19 38.82 37.43 45.17 +1.70 
ภาษาอังกฤษ 34.38 35.11 34.14 27.88 31.11 30.13 30.79 25.85 -2.03 
คณิตศาสตร ์ 25.46 27.92 25.82 19.85 24.04 25.66 24.75 19.87 +0.02 
วิทยาศาสตร ์ 29.89 31.25 30.17 28.99 31.45 32.01 31.67 28.46 -0.53 

เฉลี่ย 5  
กลุ่มสาระ 

36.01 38.25 36.33 30.05 34.45 31.66 31.16 29.84 -0.21 

 
 
 
 
 
 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิชา 
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กลุ่มสาระ

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยปกีารศึกษา 

2563 
คะแนนเฉลี่ยปกีารศกึษา 

2564 
ผลต่าง 

ปีการศึกษา 
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ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด ระดับ 

โรงเรียน 

2563 กับ 
 ปีการศึกษา 

2564 
(ระดับโรงเรียน) 

ภาษาไทย 44.36 46.87 45.22 39.76 46.4 46.80 47.74 38.44 -1.32 
สังคมศึกษาฯ 35.93 36.65 36.32 33.35 36.87 37.30 37.45 31.61 -1.74 
ภาษาอังกฤษ 29.94 28.45 29.73 22.72 25.56 23.52 23.87 19.57 -3.15 
คณิตศาสตร ์ 26.04 26.81 26.33 21.32 21.28 19.89 21.83 16.25 -5.07 
วิทยาศาสตร ์ 32.68 32.82 33.04 27.77 28.65 28.33 29.04 26.42 -1.35 

เฉลี่ย 5  
กลุ่มสาระ 

33.79 34.32 34.13 28.98 31.75 31.17 31.99 26.46 -2.52 

 
 
 

9. ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
    1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  analysis)   
         1.1.1 โอกาส 
  1) ปัจจัยดา้นสังคม – วัฒนธรรม  (Socio – Cultural factors : S) 
      1. โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ มีความสะดวกในการจัดการศึกษา 
      2. ชุมชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 
             3. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเข้ามาเป็นวิทยากร ท้องถิ่น 
      4. การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และท้องถิ่นที่มีต่อ โรงเรียน 
      5. การคมนาคมมีความสะดวก สบาย 
      6. ผู้ปกครองเข้าใจระบบการจัดการศึกษา 
  2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
      1. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย 
      2. นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างคล่องตัว 
      3. การเข้าถึงการสื่อสารของนักเรียนและชุมชนมีความสะดวกสบาย 
  3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
      1. นโยบายภาครัฐสนับสนนุงบประมาณ เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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      2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 
ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  4) ปัจจัยดา้นการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors : P) 
      1. พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
      2. นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 
      3. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
      4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
      5. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 
        1.1.2 อุปสรรค  
  1) ปัจจัยด้านสังคม – วัฒนธรรม  (Socio – Cultural factors : S)  
      1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูแล อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูบุตร 
      2. นักเรียนส่วนบางส่วนอยู่ในการดูแลของปู่ ย่า ตายาย ที่ตามใจและไม่ทันต่อ พฤติกรรม 
      3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการมีมากทำให้เกิดการแข่งขันการรับ นักเรียน 
      4. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ เช่น ร้านเกม มีแหล่งการพนัน และมีปัจจัย 
 
 
  2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
      1. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ 
      2. มีร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ต อยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก 
      3. ขาดแหล่ งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลาย ทั้ ง
สถาบนัการศึกษาและองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
  3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
      1. ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้าน
ค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
      2. ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำ ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน 
ส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
  4) ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors : P) 
      1. การลดอัตรากำลังเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
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      2. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล 
จงึขาดความต่อเนื่อง 
      3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
      4. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
      5. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
      6. การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
 
   1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal analysis) 
 1.2.1 จุดแข็ง 
  1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure and Policy : S1) 
      1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน 
      2. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพครอบคลุมทกุด้าน 
      3. โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการกระจาย
ข่าวสาร 
      4. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ได้เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่
ต้องการพฒันา 
      5. โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ความถูกตอ้งชัดเจน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างด ี
      6. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายเป็นผลดี 
ต่อการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
      7. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ส่งผล
ทำให้การดำเนินงานบรรลุผล 
  2) ปัจจัยด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products : S2) 
      1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
      2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
      3. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำสาระเพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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      4. โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีและสถานที่
บริการสำหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
      5. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้  คุณธรรม จริยธรรม 
สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
 3) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 
      1. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การ
สอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
      2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
      3. ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
      4. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมีส่วนร่วม ในการทำงานส่งผลให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
      5. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      6. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      7. ครูนำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
      8. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง 
      9. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
      10. ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
  4) ปัจจัยดา้นการเงิน (Money : M2) 
      1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตาม
ความต้องการ 
      2. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน และชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
      4. ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงินทุน/เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของ องค์กร
ต่างๆ และชุมชน 
  5) ปจัจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
      1. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
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      2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างสม่ำเสมอมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอก 
      3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  6) ด้านการจัดการ (Management : M4) 
      1. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
      2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย 
      3. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงาน
ตามความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
      4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
      5. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
      6. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการ
ปฏิบัติงาน 
      7. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) 
      8. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 
      9. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานในการมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติ
ชัดเจน 
      10. มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
      11. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
 1.2.2 จุดอ่อน 
  1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure and Policy : S1) 
      1. การจัดหลักสูตรในท้องถิน่ยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา 
      2. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน
ได้เต็มตามศักยภาพ 
  2) ปจัจัยด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products : S2) 
      1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการศึกษาและการบริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
      2. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในบางวิชาและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
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      3. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำและจำนวนผู้จบการศึกษาของโรงเรียนไม่ครบ 100% 
 
  3) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 
      1. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
      2. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
      3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
      4. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
  4) ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M2) 
      1. บางปีการใช้จ่ายงบประมาณบางกิจกรรมไม่ได้ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีทำให้การบริหารงานบางกิจกรรมขาดสภาพคล่อง 
  5) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
      1. วสัดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ชำรุด ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
      2. ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 
      3. ห้องพิเศษต่างๆไม่เพียงพอ หอประชุมไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมนักเรียน โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลทำให้การซ่อมแซม
อุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
  6) ด้านการจัดการ (Management : M4) 
      1. ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อม 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ 

วิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค โอกาส O อุปสรรค T 
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ภายนอก 
S 0.30 4.15 4.38 1.24 1.31 -0.07 
T 0.20 4.06 3.94 0.81 0.79 0.02 
E 0.35 3.93 4.59 1.37 1.61 -0.23 
P 0.15 4.20 3.70 0.63 0.56 0.07 

รวม 1.00   4.06 4.26  
 -0.10  

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผลการ 
วิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค โอกาส O อุปสรรค T 

S1 0.20 4.20 3.30 0.84 0.66 0.18 
S2 0.10 4.36 3.59 0.44 0.36 0.08 
M1 0.20 4.32 3.78 0.86 0.76 0.11 
M2 0.15 4.59 2.19 0.69 0.33 0.36 
M3 0.10 4.33 3.26 0.43 0.33 0.11 
M4 0.25 3.98 3.22 0.99 0.81 0.19 
รวม 1.00   4.26 3.23  

 0.51   
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10. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
 

(1) 
ปจัจัย 

ภายนอก 

(2) 
น.น. 

คะแนน 
รวม

เท่ากับ 
1 

(3) 
ค่าคะแนน 

(4) 
คะแนนจริง 

(5) 
สรุป 

(6) 
ปัจจัย 
ภายใน 

(7) 
น.น. 

คะแนน 
รวม

เท่ากับ 
1 

(8) 
ค่าคะแนน 

(9) 
คะแนนจริง 

(10) 
สรุป โอกาส 

(1-5) 
อุปสรรค 

(1-5) 
โอกาส 

 
อุปสรรค 

 

จุด
แข็ง 
(1-5) 

จุดอ่อน 
(1-5) 

จุด
แข็ง 

 

จุดอ่อน 
 

1. S 0.30 4.15 4.38 1.24 1.31 -0.07 1. S1 0.20 4.20 3.30 0.84 0.66 0.18 
2. T 0.20 4.06 3.94 0.81 0.79 0.02 2. S2 0.10 4.36 3.59 0.44 0.36 0.08 
3. E 0.35 3.93 4.59 1.37 1.61 -0.23 3. M1 0.20 4.32 3.78 0.86 0.76 0.11 
4. P 0.15 4.20 3.70 0.63 0.56 0.07 3. M2 0.15 4.59 2.19 0.69 0.33 0.36 

       3. M3 0.10 4.33 3.26 0.43 0.33 0.11 
       3. M4 0.25 3.98 3.22 0.99 0.81 0.19 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.06 4.26   4.26 3.23  
เฉลี่ยปัจจยัภายนอก -0.10   0.51  

 
จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  สามารถสรุปความหมาย      

ได้ดังนี ้
 ปัจจัยภายนอก โดยสรุปมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคโดยเรียงลำดับจากมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ       
(-0.23) และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (-0.07) ส่วนปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
(0.07) และปัจจัยด้านเทคโนโลยี (0.02) และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นปัจจัยที่มีอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (-0.10) 
 ปัจจัยภายใน  โดยสรุปมีปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากจุดแข็งมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
การเงิน (+0.36) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (+0.19)  ) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (0.18) 
ด้านบุคลากรด้านปัจจัยและด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเท่ากันคือ (+0.11) ปัจจัย และด้านปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้เรียน 
(+0.08) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (+0.51) 
 เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอก มีสภาพเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุเช่น ร้านเกม มีแหล่งการ
พนัน และมีปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติดทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิต โครงสร้างประชากรด้านการ
คุมกำเนิด ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน ชุมชนขาดการ



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

 

~ 28 ~ 
 
 

ควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ทำให้นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด ปัญหา
ทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลานและ
ขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำ ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน 
ผู้ปกครองมีภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 

นอกจากนี้อุปสรรคที่สำคัญอีกประการ คือ การลดอัตรากำลังเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา นโยบาย
ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษาขาด
ความรู้เรื่องกฎหมาย และ พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

ส่วนปัจจัยภายใน มีสภาพเป็นจุดแข็ง กล่าวคือ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆอย่าง
หลากหลาย มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตามความ
ถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริม
ให้ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาโรงเรียน มีการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบมีหลักฐานในการมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน มีแผนและโครงการเพ่ือใช้
ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเอง 

ด้านการเงินโรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตาม
ความต้องการ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหน่วยงานอ่ืน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โรงเรียนยังมปีัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นจุดแข็ง กล่าวคือ โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า มีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่าง
สม่ำเสมอมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในด้านการจัดหาสื่อนวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการ
เรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนด้านบุคลากร โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  มีการระดมทรัพยากรได้สูงสามารถนำไปพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ 
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และด้านการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษาทำให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงเรียนจบ
ตามหลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำสาระเพ่ิมเติมหลักสูตรท้องถิ่น
อย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนจัดการบริการ
การศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีและสถานที่บริการสำหรับนักเรียนชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ  มี
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลัก
ประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

ดังนั้นหากพิจารณาตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนข้างต้น โรงเรียนควรใช้กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น การยกระดับหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดม
ทรัพยากร การประสานความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการและการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มากขึ้นต่อไป 
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ส่วนที ่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
3. มีงานทำ – มีอาชีพ  
4. เป็นพลเมืองที่ดี  
 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
2. ยึดมั่นในศาสนา  
3. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์  
4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ / ชั่ว–ดี  
2. ปฏิบัติแตส่ิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานทำ – มีอาชีพ  
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน           

รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  
2. การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงาน

ทำในที่สุด  
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  

4. เป็นพลเมืองท่ีดี  
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
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2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ เป็น
พลเมืองด ี 

3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 

 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
- ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น

พลเมืองที่ด ี 
- ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต  
- ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ  
- ลดจำนวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกบัวัย  

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
- สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศกึษาให้มากข้ึน  
- สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
- สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
- สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
4. พัฒนาครู  

- สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กเพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
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- วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
- บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากำลังคน  
- ผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศและท้องถิ่น  
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
- ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกำลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  

6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- พัฒนากำลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
- เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
- พัฒนาความชำนาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ

ให้กับกำลังคน  
- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด การศึกษา  
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  

8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ  มั่นคง      
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก  ปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้าง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้
ของประชาชนในภาพรวมและ กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มี วินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ            
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“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ สุขให้

เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความม่ันคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้ งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามั คคี ปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กนัพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ  

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับ
ปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัย
คุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่น คง และความ  เจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับ
ปัญหาร่วมกันได ้ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้  อย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถ
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ขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและ
รองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า

สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ  หลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้าง
รายได้สูงทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน  

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและ
สร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประเทศไทยจึง
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิม
บุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่
เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่าง ยั่งยืน  

2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง          
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี  
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ไทย 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือ
กระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการ
ท่องเทีย่วจนเกิดการ ท่องเที่ยวซ้ าและแนะนำต่อ  
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2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาค เอเชีย ในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิง กระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนัก
การค้าที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติ การค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขาย เก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยาย
การค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้  

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต  

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วง วัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิด
ได้กลบัมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้  ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการ  เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  อาทิ  ภาษา ตรรกะและ 
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมี
อาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง  

3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คน ไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะ
ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  

3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ นอกห้องเรียน 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ กิจกรรมนันทนาการและ
กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้าง
นิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการ ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีประเด็น ยุทธศาสตร์ดังนี้  
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม และเทคโนโลยี  
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการ

ตนเอง  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ดังนี้  
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่
ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความ
เสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของ ทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคม
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ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
บริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร 
และเสียสละเพ่ือ ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  

5.2 สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ ความสำคัญกับ
การสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการ  ดูแลฐานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อำนาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้ เพ่ือความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและ เสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ง สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ตาม
ศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตาม
แผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและ  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
เกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่ง
โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน  

5.5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น พัฒนา
ระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแล
ภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพ
และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตร
ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง  

5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่ องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับ กระบวนทัศน์เพ่ือ
กำหนดอนาคตประเทศ  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้  

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง  ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้าง
ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมี ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น  เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดย
อาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ  ดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการ
กระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง  

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต  

6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มี 
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้  สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ทำงานในภาครัฐ มี
ระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ 
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มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม ต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและ ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคี
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับ ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  

6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จำเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้ กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ  ประเทศ การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ  

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี
ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้าง มาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การ
อำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและ เป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความ
ร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้สำนักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหง่ชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี 
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พ.ศ. 2559 ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560– 2579 
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
แนวคิดการจัดการศึกษา  

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียมและทั่ วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  

จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์
(Vision)ไว้ดังนี้  

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21”  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมือง ดีมีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือ
นำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 
ด้าน คือ 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะ ต่อไปนี้  

 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
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ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and IC Literacy) ทักษะอาชีพและ 
ทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
(Compassion)  

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้  

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี ตัวชี้วัดที่
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า เทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นต้น  

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่นนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรพัยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็น
ต้น  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่  
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจำนวน สถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี เพ่ือให้แผนการ ศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว ข้างต้น ดังนี้  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้  
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 

ดังนี้  
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมนิผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก ช่วงวัย  
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษาการตดิตามประเมนิ และรายงานผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี

เป้าหมาย ดังนี้  
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พ้ืนที ่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม สร้างขวัญ

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแกป้ัญหา  
      3) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  
      1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

 
 
 
 
 

นโยบาย การจัดการศึกษา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว คนที่ .ศธ.55 
 

เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่ หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงนำเสนอ
นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง 12 ข้อ ดังนี้  
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ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ โลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้ รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ  ทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้ มีระบบบริหารและการ
จัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการปรับปรุง ให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน 1 กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเชียนได้  
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ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ  การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ 
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ 2565 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา  และ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการ  เรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2565  

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ เรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย  คาดหวังว่าการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี คุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้  

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี 
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ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา  

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที ่21  

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย  การศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่ เข้าใจ Supply และตอบโจทย์  
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ 2565  

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ

และ การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาด ใหญ่  (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching 
Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน 
School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)  

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น  

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำพัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่  (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่ จ  าเป็น (Re-Skills) ให้ แก่กลุ่ม เป้ าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ 
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิด
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-
Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติ ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
2 ด้าน หลัก ๆ ได้แก ่(1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา  

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
การศึกษา ประกอบด้วย  
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เรื่องที่  1 : การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่ 

–การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และ
ปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

–การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา  

–การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

–การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
–การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 

ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละ กลุ่มเป้าหมาย 
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ  บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ  

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ 
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และ การเรียนรู้สำหรบัเด็กปฐมวัย  

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมา

ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน 
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น  
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13. การศึกษายกกำลังสอง โดย  
– พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)  

–จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน  การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP)  

– ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ 
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

–จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น  
 

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม 

อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ  

2. มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต 
กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ  

3. มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

4. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ผู้เรียนเพ่ือการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ 
นานาชาติ  

5. มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน  
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6. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ 
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย  
 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
1. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม 

การศึกษา พ.ศ. 2562  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ

โอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได ้ 

5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
1. ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดใน การ

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
3. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 

แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่ การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

 

~ 51 ~ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ  

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ประจำปีการศกึษา 2565 

 
วิสัยทัศน ์ (Vision) 

 เปนองคกรมาตรฐาน มุงพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีความเปนเลิศ มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะ 

และคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

*** เปนเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พันธกิจ  (Mission) 
 1. เสริมสรางผูเรียนใหยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุข ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดวย “ศาสตรพระราชา” 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที ่21 มีความ 
เปนเลิศทางวิชาการ และมีชีวิตวิถีใหมอยางมีคุณภาพ 
 3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงทุกกลมุเปาหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวมและสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา 
 6. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภยัพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบและจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าประสงค ์(Goal) 
1. ผูเรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค ดวย “ศาสตรพระราชา” 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร ูความสามารถ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความเปนเลิศมีธรรมาภิ

บาล เปนที่ยอมรับของสังคมและผูมีสวนเกี่ยวของ 
4. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก

รูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รองรับชีวิตวิถีใหม 
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ค่านิยม (Velues)   

 “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” 
                                   (Students and Schools Come First : SSCF) 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2565 - 2567) 
1. ดานการบริหารจัดการ 

1.1 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษามีความทันสมัยและสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา นโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติและบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ รวมทั้งดําเนินการ
พัฒนาที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย (เปาหมายความสําเร็จ : รอย
ละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด) 

1.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรอบรูทางวิชาชีพ มุงเนนการ
พัฒนาทักษะการคิด การปฏิบัติจริง โดยใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรูที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู(เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด) 

1.3 สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด) 

1.4 สงเสริม สนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด) 
2. ดานครู 

2.1 ครูมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 (เปาหมายความสําเร็จ 
: รอยละ 100 ของคร)ู 

2.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่ มุงเนนใหผูเรียนสามารถสร
างองคความรูดวยตนเองและนําไปใชในการดําเนินชีวิต (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 100 ของคร)ู 
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2.3 ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน(เปาหมาย
ความสําเร็จ : รอยละ 100 ของคร)ู 
2.4 ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู (เปาหมาย 
ความสําเร็จ : รอยละ 100 ของคร)ู 
2.5 ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 
100 ของคร)ู 
3. ดานผูเรียน 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
     3.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (เปาหมายความสําเร็จ : นักเรียนมี

ระดับผลการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูตั้งแต 2.50 ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียน) 
     3.1.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (เปาหมายความสําเร็จ : 

มีคาเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ) 
     3.1.3 ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C) (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 100 

ของผูเรียน) 
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     3.2.1 ผูเรียนมีวินัย สุจริต จิตอาสา อยูอยางพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย(เปาหมาย

ความสําเร็จ : รอยละ 100 ของผูเรียน) 
     3.2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น รักความเปนไทย (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ100 ของผู

เรียน) 
3.3 สมรรถนะของผูเรียน 
     ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค รูเทาทันเทคโนโลยีมีความรู

หลายภาษา (เปาหมายความสําเร็จ : รอยละ 70 ของผูเรียน) 
3.4 ขีดความสามารถในการแขงขัน 
     พัฒนาผูเรียนดานความเปนเลิศ สูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (เปาหมายความสําเร็จ 

: มีนักเรียนไดรบัรางวัลจากการแขงขันระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์  ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.  2565 
กลยุทธที ่1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

    เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแล ปองกันภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
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    เปาหมายที่ 2 ผูเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือและมีความปลอดภัยภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีและ
ปลอดภัยจากสิ่งคุกคามตาง ๆ 
กลยุทธที ่2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

    เปาหมายที่ 1 ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     เปาหมายที ่2 ผูเรียนมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
     เปาหมายที่ 3 เด็กกลุมเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ได
รับการชวยเหลือใหไดรับการศึกษา 
     เปาหมายที่ 4 ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
กลยุทธที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    เปาหมายที่  1 ผูเรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่อยางมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

    เปาหมายที่ 2 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมี
สมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

    เปาหมายที่ 3 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ 

    เปาหมายที่  4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

    เปาหมายที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนําระบบขอมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

    เปาหมายท่ี 2 สถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการบริหาร
และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

    เปาหมายที ่3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

    เปาหมายที ่4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ทิศทางการจัดการการศึกษา  
ของโรงเรียนทางพนูวิทยาคาร 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 - 2566 ของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีโรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

วิสัยทศัน์  Vision 
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“ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  
ที่มีคุณภาพระดับดีตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3. มุ่งพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 4. มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5. มุ่งพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ 
 4. เพ่ือให้โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5. เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

    กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร พ.ศ. 2563 – 2566  

“จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จึงกำหนดกลยุทธ์  ปีงบประมาณ  
2563 – 2566   จำนวน 4 กลยุทธ์” 
 การพัฒนาโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร “ปีการศึกษา 2563 – 2566 : 4 ปี แห่งการเปิดโลกกว้าง สร้าง
คุณภาพผู้เรียน” 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ ง                     

4 กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด 
จุดเน้น 
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 นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร 
แนวทางการดำเนินการ 
 1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
  3)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 1.2  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  พัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
  4)  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ด ี
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
   1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
   1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
   2.1 นักเรียนร้อยละ 50 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน 
   2.2 นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
   2.4 นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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   3.1 นักเรียนมีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย
คนละ/กลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใน
การสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงานของตนเองได้ 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.5 นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
2 ขึ้นไป 
   5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.8 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   5.9 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม 2.5 ขึ้นไป 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
   6.2 นักเรียนร้อยละ 60 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพจากวิทยากรภายนอก 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
   1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3 นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   2.1 นักเรียนทุกคน  เข้ าร่วมกิจกรรม วันสำคัญของสถาบัน ชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
   2.2 นักเรียนทุกคน บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน มีจิตสาธารณะต่อสังคม 
   2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ 
   2.4 นักเรียนร้อยละร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน 
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  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ       
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
   4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา         
   4.2 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย    
   4.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนทางพูนวิทยาคารมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ 
จุดเน้น 

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
แนวทางการดำเนินการ 
 2.1  กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาให้มีชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2.2  วางระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.1.1 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2.1.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.2.1 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยคุณภาพ 
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  2.2.3 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  2.3.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3.3 โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.4.1 ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – Plan) 
  2.4.2 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าคนละ 12 ชั่วโมงต่อปี 
  2.4.3 ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.5.1 โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
  2.5.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน      
    2.5.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
  2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป้าประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
จุดเน้น 
 นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้รับการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
แนวทางการดำเนินการ 
 3.1  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  มีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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 3.4  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.1.1 ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทุกคนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  3.1.2 ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3.1.3 ครูร้อยละ 60 มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  3.1.4 ครูร้อยละ 60 มีการจัดทำนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้สอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.2.1 ครูร้อยละ 70 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
  3.2.2 ครูร้อยละ 70 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.3.1 ครูร้อยละ 70 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  และสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียน 
  3.3.2 ครูร้อยละ 70 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3.3 ครูร้อยละ 80 นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย  มีเกณฑ์
การตัดสินผลการเรียนที่เป็นระบบ 
  3.4.3  ครูร้อยละ 80 มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  3.5.1 ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
  3.5.2 ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศเพ่ือไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
จุดเน้น 
 ดำเนินการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แนวทางการดำเนินการ 

1.  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอ 
 2. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อบรรยากาศแห่งการจัดการเรียนรู้ 
 3. ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน เพ่ือจัดตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และอาคาร
หอประชุมและโรงยิมสำหรับนักเรียนได้ออกกำลังกายและเรียนวิชาพลศึกษา พร้อมทั้งไว้สำหรับบริการชุมชน 
 4. ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน เพ่ือจัดตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างกำแพงและรั้วรอบบริเวณ
โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน บุคลากร และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอครบทุกห้อง  

2. นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  ความ
สะอาด สวยงาม และบรรยากาศของโรงเรียนร้อยละ 80 

3. โรงเรียนมีอาคารโรงอาหาร และอาคารหอประชุมและโรงยิมสำหรับนักเรียนได้ออกกำลังกายและ
เรียนวิชาพลศึกษา พร้อมทั้งไว้สำหรับบริการชุมชน 

4. โรงเรียนมีกำแพงและรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน 
บุคลากร และปอ้งกันทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
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            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 1.1  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
 1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 
 1.3 นักเรียนผ่านกิจกรรมรักการอ่าน 
 1.4 นักเรียนมีความสามารถในการพูดแนะนำตนเอง สื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษได้ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 2.1 นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน 
 2.2 นักเรียนเรียนรู้ผ่านโครงการทักษะทางวิชาการ 
 2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ 
 2.4 นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.5 นักเรียนเรียนรู้ผ่านค่ายทักษะวิชาการ 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ/กลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาค

เรียน 
 3.2  นักเรียนร้อยละ 80 สร้างองค์ความรู้จากแผนผังความคิด                                                              
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ในการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ

ผลงานของตนเองได้ 
 4.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำ

แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) ในการศึกษาต่อ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.2 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
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 5.3 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.5 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษางอังกฤษ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.6 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.7 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.8 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
 5.9 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม 2.5  ขึ้นไป 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 6.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
 6.2 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพจากวิทยากรภายนอก 
 6.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ 
 6.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่นักเรียนสนใจ 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 นักเรียนผ่านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2.2 นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน มีจิตสาธารณะต่อสังคม 
 2.3 นักเรียนผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 3.1 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
 3.2 นักเรียนอยู่ร่วมกันในกิจกรรมสภานักเรียนและเคารพในกติกาประชาธิปไตย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
4.1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม
พลศึกษา 

 4.2 นักเรียนมีสุนทรียภาพและสุขภาพที่ดี 
 4.3 นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
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 2.1.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 2.1.2 เป้าหมายของโรงเรียนการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายคือ “โรงเรียนของชุมชน เพ่ือ
คนในท้องถิ่น” 

 2.1.3 ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร มีการพัฒนาตามวิสัยทัศน์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.2.1 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ 
 2.2.3 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา 
 2.2.4 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 2.2.5 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 2.2.6 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 2.2.7  โรงเรียนมีการสนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2.8 โรงเรียนมีมีการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 2.3.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.3 โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.4.1 ครูมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ         (ID – PLAN) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.4.2 ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าคนละ 12 ชั่วโมงต่อปี 
 2.4.3 ครูมีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2.4.4 ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยจัดให้มีชั่วโมง plc 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 2.4.5 ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.5.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.5.2 โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.5.3 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน        
 2.5.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
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 2.5.5 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
 2.6.2 โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.6.3 โรงเรียนมีการพัฒนาเว็บไซต์และเว็บเพจของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศที่ง่ายต่อการเข้าถึง 
 2.6.4 โรงเรียนมีการสรุปรายงานสารเทศและสารสารสนเทศประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.1.1 ครูจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทุกคนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด

สร้างสรรค์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 3.1.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดยใช้ active learning 
 3.1.2 ครูจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.1.3 ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3.1.4 ครูมีการจัดทำนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.2.1 ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ

สาระการเรียนรู้ 
 3.2.2 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
 3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น DLTV GOOGLE MEET 

เป็นต้น 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.3.1 ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
 3.3.2 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 3.3.3 ครูนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน 
 3.3.4 ครูจัดบรรยากาศการเรียนโรงเรียนน่าอยู่ 
 3.3.5 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.4.1 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3.4.2 ครูมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย มีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่
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เป็นระบบ 
 3.4.3 ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
 3.4.4 ครูมีการรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 3.4.5 ครูใช้ผลการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
 3.5.2 ครูได้รับการนิเทศเพ่ือไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที ่ 3 
ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 

 

การบริหารงบประมาณเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2565 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนงบอุดหนุน (รายหัว) ปีการศึกษา 2565 

นักเรียน จำนวนนักเรียน ค่ารายหัว 
ม.ต้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม 3,500 

90 114 112 316 1,106,000 
ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 รวม 3,800 

65 76 49 190 722,000 
รวม 506 1,828,000 

 

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 
นักเรียน จำนวนนักเรียน ค่ารายหัว 
ม.ต้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม 880 

90 114 112 316 278,080 
ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 รวม 3,800 

65 76 49 190 180,500 
รวม 506 458,580 

 

      การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2565 
 1)  เงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด  1,828,000  บาท 

1.1  จัดสรรไว้เป็นงบกลาง 
ที ่ รายการงบประมาณ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 
1 โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 280,000  
2 โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน 60,000  
3 โครงการซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ 100,000  
4 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 20,000  
5 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง   

 5.1 จ้างพนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง 7,20012) 86,400  
 5.2 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง (6,50010)  65,000  

6 โครงการจัดทำเอกสารทางการเรียน 60,000  
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7 โครงการพัฒนาบุคลากร 130,000  
8 โครงการประชาสัมพันธ์ 20,000  
9 โครงการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบติดตั้ง 200,000  
10 โครงการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน 80,000  

 รวมทั้งสิ้น  1,101,400  
1.2  จัดสรรเพื่อการบริหาร  726,600  บาท 

ที ่ รายการงบประมาณ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

1 งบบริหารวิชาการ     60% 435,960  
2 งบบริหารทั่วไป        30%     ประกอบด้วย 217,980  
 2.1 บริหารงบประมาณ             15% 32,697  
 2.2 บริหารงานบุคคล               10% 21,798  
 2.3 บริหารงานทั่วไป                45% 98,091  
 2.4 บริหารงานกิจการนักเรียน    15% 32,697  
 2.5 สำนักงานผู้อำนวยการ         15% 32,697  
3 งบสำรองจ่าย          10% 72,660  
4 งบอ่ืนๆ -  

รวม 726,600    
 
2)  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน  458,580  บาท 

ที ่ รายการงบประมาณ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวิชาการ   

 1.1  ชุมนุม/ชมรม 20,240  

 1.2  ส่งเสริมความเป็นเลิศ  

      แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

      กีฬาภายในและภายนอก 

 

70,000 

63,000 

 

 1.3  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน 47,580  

 1.4  กิจกรรมวันวิชาการ 65,760  

 1.5  โครงการรักการอ่าน 2,000  

2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด   

 2.1  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,000  
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ที ่ รายการงบประมาณ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

 2.2  ลูกเสือ-เนตรนารี 40,000  

3 ทัศนศึกษา 80,000  

4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT แก่นักเรียน   

 4.1  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย ICT 40,000  

 รวมทั้งสิ้น 458,580  
 
 
 
 
 

 
สรุปการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการจำแนกตามกลุ่มงาน ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
1 โครงการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ 155,500 - - - 155,500 
 1.1 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ 60,000 - - - 60,000 

 
1.2 กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ   
     สอน 

3,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,500 
 

 1.3 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 5,000 - - - 5,000 

 
1.4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและเอกสาร 
     ทางการเรียน 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10,000 
 

 
1.5 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
     ผลการเรียน 

8,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8,000 
 

 1.6 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวการศึกษา 4,000 - - - 4,000 
 1.7 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมดุ 5,000 - - - 5,000 
 1.8 กิจกรรมจัดทำเอกสารทางการเรียนการสอน      60,000 - - - 60,000 
2 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 59,000 - - - 59,000 
 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย      
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ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 

  
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่    
     21 

5,000 
- 
 

- 
 

- 
 

5,000 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์       

  
2.2 กิจกรรมการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ 
Active learnning 

6,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6,000 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ       
  2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 5E 5,000 - - - 5,000 

  
2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ   
     ออนไลน ์

2,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      

  
2.5 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใชผ้ังความคิด 
     เป็นฐาน 

4,000 - - - 4,000 

 
 
 

       

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      

  
2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
     โดยการใช้ learnning by doing 

6,000 - - - 6,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ      
  2.7 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กีฬาเปน็ฐาน 6,000 - - - 6,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ      

  
2.8 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Active  
     learnning 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ      
  2.9 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัต ิ 15,000 - - - 15,000 
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
32,000 - - - 32,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

  
3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทยโดยใช้  
     Pissa เป็นฐาน 

6,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์       
  3.2 กิจกรรมการคิดวิเคราะห์และการคำนวณ 6,000 - - - 6,000 
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ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์       
  3.3 กิจกรรมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 6,000 - - - 6,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
  3.4 กิจกรรมไตรสิกขาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5,000 - - - 5,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ      
  3.5 กิจกรรมวาด  เขียน รำ นำพัฒนา 1,000 - - - 1,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ      
  3.6 กิจกรรมกีฬาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 1,000 - - - 1,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      

  
3.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโดยใช ้
     สื่อและนวัตกรรม 

6,000 
 

- - - 6,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

  

3.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงาน 
     อาชีพ 
 
 

1,000 
 

- - - 1,000 

4 โครงการส่งเสริม พัฒนา คุณภาพผู้เรียน 82,000 - - - 82,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
 4.1 กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย 5,000 - - - 5,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      
 4.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 5,000 - - - 5,000 
 4.3 กิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก  (Math  Camp) 10,000 - - - 10,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ฯ       

 
4.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
     และเทคโนโลย ี

5,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000 

 4.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000 - - - 10,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
 4.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 5,000 - - - 5,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ      
 4.7. กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4,000 - - - 4,000 
 4.8 กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา่ 30,000    30,000 
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ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
2019 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
 4.9 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษา 5,000 - - - 5,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
 4.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ 3,000 - - - 3,000 
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 96,960 - - - 96,960 
 5.1 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 3,000    3,000 
 5.2 กิจกรรมยุวกวี 5,000    5,000 
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์  5,000     5,000 
 5.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวทิยาศาสตร์ 5,000    5,000 
 5.5 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางสงัคมศึกษา 5,000    5,000 
 5.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศวงโยธวาทิต 38,960 - - - 38,960 
 5.7 กิจกรรมความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์สากล 15,000 - - - 15,000 
 5.8 กิจกรรมความเป็นเลิศด้านศิลปะพืน้บา้น 5,000 - - - 5,000 
 5.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5,000 - - - 5,000 

 
5.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ by   
     English & Leadership  Camp 

10,000 - - - 10,000 

6 โครงการการดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวม 2,000 - - - 2,000 
7 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 45,000 - - - 45,000 
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
10,000 - 

 
- 
 

- 
 

10,000 

 8.1 กิจกรรมวิถีพอเพียงระดับชั้น - - - - - 
 8.2 กิจกรรมแผนการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง - - - - - 
 8.3 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - - - - - 
 8.4 กิจกรรม 5R - - - - - 
9 โครงการแนะแนวสัญจรนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของ

โรงเรียนในเขตพืน้ที่บริการและบริเวณใกล้เคียง 
6,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

6,000 
 

10 โครงการโรงเรียนปลอด 0, ร, มส., มผ. 500 - - - 500 
11 โครงการส่งเสริมผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 3,000 - - - 3,000 
12 โครงการนิเทศ 1,000 - - - 1,000 
 12.1 กิจกรรมนิเทศแบบคู่สัญญา - - - - - 
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ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
 12.2 กิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ - - - - - 
 12.3 กิจกรรม PLC - - - - - 
 12.4 กิจกรรมนิเทศการสอนโดยฝ่ายบริหาร - - - - - 

13 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3,000 - - - 3,000 
14 โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร - 2,000 - - 2,000 
 14.1 กิจกรรมรักการอ่าน - - - - - 

15 โครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน - 24,820 - - 24,820 
 15.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน - 47,580 - - 47,580 
 15.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนาร ี - 40,000 - - 40,000 

 
15.3 กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมกีฬากับหน่วยงาน 
       ภายนอก 

- 63,000 - - 63,000 

 15.4 กิจกรรมชุมนุมส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน - 20,240 - - 20,240 
 15.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งานมัธยม) - 70,000 - - 70,000 

16 โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ ICT - 40,000 - - 40,000 
17 โครงการวันวิชาการ - 65,760 - - 65,760 
18 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ - 80,000 - - 80,000 

รวม 495,960 428,580 - - 924,540 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
19 โครงการพัฒนาและบริหารงานบุคคล 173,198 - - - 173,198 
 กิจกรรม - - - - - 
 19.1 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 21,798 - - - 21,798 
 19.2 งานวางแผนอัตรากำลงัและกำหนดตำแหนง่ 151,400 - - - 151,400 
 19.3 งานส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ - - - - - 
 19.4 งานพัฒนาบุคลากร - - - - - 
 19.5 งานรักษาความปลอดภัย - - - - - 
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20 โครงการพัฒนาบุคลากร 130,000 - - - 130,000 

รวม 303,198 - - - 303,198 

 
กลุ่มบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ 
 

ที ่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
21 โครงการพัฒนาและบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ 32,697 - - - 32,697 
22 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 20,000 - - - 20,000 

รวม 52,697 - - - 52,697 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ที ่ งานและโครงการ 
งบประมาณที่จัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
23 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 32,697 - - - 32,697 
24 โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค  280,000 - - - 280,000 
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ของโรงเรียน 60,000 - - - 60,000 

รวม 372,697 - - - 372,697 

 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ที ่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อื่น ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
26 โครงการพัฒนาและบริหารงานสำนักงานบริหารทั่วไป 

กิจกรรม 
1. ให้บริการงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. ให้บริการงานโสตทัศน์ศึกษา 

98,091 - - - 98,091 
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3. ให้บริการงานสถานที่และภูมทิัศน ์
4. ให้บริการงานอาคารและสาธารณูปโภค 
5. ให้บริการงานบริการสุขภาพอนามัย 
6. ให้บริการโภชนาการ 
7. ให้บริการงานลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 

27 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย - - - - - 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - - - - - 
29 โครงการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน 80,000 - - - 80,000 

30 
โครงการติดตัง้และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
โรงเรียน 

200,000 - - - 200,000 

31 โครงการซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ 100,000 - - - 100,000 
32 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 20,000    20,000 

รวม 498,091 - - - 498,091 

 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อืน่ ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
33 โครงการพัฒนาสารสนเทศกิจการนักเรียน 5,000 - - - 5,000 
34 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 1,000 - - - 1,000 
35 โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน 3,000 - - - 3,000 
36 โครงการประชาธปิไตยเบ่งบานที่ทางพูน 7,000 - - - 7,000 

37 
โครงการระบบดูแลนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

3,500 - - - 3,500 

38 
โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3,197 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,197 
 

 กิจกรรม      
 38.1 มาฆบูชา 500     
 38.2 วิสาขบูชา -     
 38.3 อาสาฬหบูชา 500     
 38.4 เข้าพรรษา 500     
 38.5 วันพระ 197     
 38.6 สวดมนต์สุดสปัดาห์ -     
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ที่ งานและโครงการ 
งบประมาณทีจ่ัดสรร 

อุดหนุน 
ทั่วไป 

กิจกรรม บริจาค อืน่ ๆ 
รวม 

ทั้งสิ้น 
 38.7 รักษาศลี 5 -     
 38.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษา -     
 38.9 วันแม่แห่งชาติ -     
 38.10 วันพ่อแห่งชาติ 500     
 38.11 วันปีใหม่ 500     
 38.12 วันไหว้ครู 500     

39 โครงการ TO BE NUMBER ONE 10,000 - - - 10,000 
40 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - 20,000 - - 20,000 
 กิจกรรม      

 
40.1 เข้าค่ายปฐมนิเทศศีลธรรมแก่นักเรียนระดับชัน้ 
       มัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 1 และชั้นปทีี่ 4 

- 
 

2,000 
 

- 
 

- 
 

2,000 
 

 40.2 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม - 10,000 - - 10,000 
 40.3 ฟังพระธรรมเทศนาในวันสำคัญ - 2,000 - - 2,000 
 40.4 ยิ้มง่าย ไหว้งาม - - - - - 
 40.5 สมาธิสร้างปัญญา - - - - - 

 40.6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  - 6,000 - - 6,000 

41 โครงการคุณธรรม องค์กรคุณธรรม - 10,000 - - 10,000 
 กิจกรรม - - - -  

 41.1 โรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม - 10,000 - - 10,000 

 41.2 กิจกรรมนักเรยีนพระราชทาน - - - - - 

42 โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน - - - 
822,500 

(งบ
ปัจจัยพื้นฐาน
น.ร.ยากจน) 

- 

รวม 32,697 30,000   62,697 
รวมทั้งสิ้น 32,697 30,000  822,500 885,197 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปกีารศึกษา 2565 
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

จำแนกตามยุทธ์ศาสตร์ / นโยบายและจุดเน้น. /กลยุทธ์ / มาตรฐาน 
  

 
ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

กลุ่มบริหารวิชาการ       
1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2), 2.3(2.3.1, 2.3.3), 2.5(2.5.2, 2.5.3) 
 1.1 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงาน 

     วิชาการ 
6 6 4 2 2 2.2(2.2.1) 

 1.2 กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรและการ 
     จัดการเรียนการสอน 

6 6 4 2 2 2.2(2.2.1), 2.3(2.3.1, 2.3.3) 

 1.3 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2) 
 1.4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนกัเรียน   

     และเอกสารทางการเรียน 
6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2) 

 1.5 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล  
     และเทียบโอนผลการเรียน 

6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2) 

 1.6 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวการศึกษา 6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2) 
 1.7 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 6 6 4 2 2 2.2(2.2.1, 2.2.2), 2.5(2.5.2) 
 1.8 กิจกรรมจัดทำเอกสารทางการเรียน  

     การสอน 
6 6 4 2 2 2.2(2.2.2), 2.5(2.5.3) 

2 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

1(1.1,1.2), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.1-5.8), 6(6.1) 
1(1.3)  
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

2 
3 

2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ใน
ศตวรรษที ่21 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.1),  
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.2 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
     คณิตศาสตร์แบบ Active learnning 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1, 1.2), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.3) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.3 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดย 
     ใช้ 5E 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1, 1.2), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.2) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

 2.4 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดย 
     ใช้สื่อออนไลน์ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1, 1.2), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.2) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
 

 2.5 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผัง    
     ความคิดเป็นฐาน 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.4) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนศลิปะ  
     ดนตรี นาฏศิลปโ์ดยการใช้ learnning      
     by doing 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.7) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.7 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กีฬา 
     เป็นฐาน 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.6) 
1(1.3)  
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

 2.8 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้   
     Active learnning 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1, 1.4), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.5) 
1(1.3) 
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 2.9 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น 
     ทักษะปฏิบัติ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

2 
3 

1(1.1), 2(2.1), 3(3.1, 3.2), 4(4.1), 5(5.8), 6(6.1) 
1(1.3)  
2.4(2.4.5) 
3.1(3.1.1-3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.3), 
3.3(3.3.1-3.3.3,3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

3 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

3 1 3 1,3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1, 1.2), 4(4.1), 5(5.1-5.8) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
     ภาษาไทยโดยใช้ Pissa เป็นฐาน 
 

3 
 

 

1 3 1, 3 
 

 

1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.1) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 3.2 กิจกรรมการคดิวิเคราะห์และการ 
     คำนวณ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.2), 4(4.1), 5(5.3) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
 3.3 กิจกรรมการคดิวิเคราะห์และการ 

     แก้ปัญหา 
3 1 3 1, 3 1(1.1)  

1(1.2) 
3 

1(1.2), 4(4.1), 5(5.2) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 3.4 กิจกรรมไตรสิกขาพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.4) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
 

 3.5 กิจกรรมวาด เขียน รำ นำพัฒนา 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.7) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 
 

 3.6 กิจกรรมกีฬาพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.6) 
1(1.3)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 3.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ   
     ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อและนวัตกรรม 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.5) 
1(1.3) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3 3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

 3.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     เรียนการงานอาชีพ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 4(4.1), 5(5.8) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.3(3.3.2, 3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1-3.4.5) 

4 โครงการส่งเสริม พัฒนา คุณภาพผู้เรียน 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 5(5.1-5.8) 
1(1.3), 2(2.3), 4(4.2) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.1 กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ รูร้ักษ์ภาษาไทย 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

 
3 

1(1.1), 5(5.1) 
1(1.3), 2(2.3), 4(4.2)  
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1, 3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
     คณิตศาสตร ์

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.2), 5(5.3) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.3 ค่ายคณิตคดิสนุก  (Math  Camp) 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.2), 5(5.3) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3.4(3.4.4, 3.4.5) 
 4.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3 1 3 1, 3 1(1.1)  

1(1.2) 
3 

1(1.2), 5(5.2) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.5 ค่ายวิทยาศาสตร ์ 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.2), 5(5.2) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

5(5.4) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.7 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการเรยีนรู้สุข 
     ศึกษาและพลศึกษา 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

5(5.6) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.8 กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรค
ระบาดไวรสัโคโรน่า 2019 

6 6 4  1(1.2) 
2 

4(4.2) 
2.2(2.2.2, 2.2.5) 

 4.9 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษา 3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

1(1.1), 5(5.5) 
1(1.3) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3 3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

 4.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้การงาน 
       อาชีพ 

3 1 3 1, 3 1(1.1)  
1(1.2) 

3 

1(1.1), 5(5.8), 6(6.1) 
1(1.3) 
3.1(3.1.2, 3.1.4), 3.2(3.2.1-3.2.2), 
3.4(3.4.4, 3.4.5) 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 3 1, 2 3 1,3 1(1.1) 
2 
3 

1(1.1, 1.2), 2(2.3), 5(5.1-5.7) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 
5.1 กิจกรรมส่งเสรมิอัจฉริยภาพทาง 
     ภาษาไทย 

3 1, 2 3  1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.1) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.2 กิจกรรมยุวกว ี 3 1, 2 3  1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.1) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.3 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิด้าน  
     คณิตศาสตร ์

3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.3) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.4 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิทยาศาสตร ์

 1, 2 3  1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.2) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

 5.5 กิจกรรมส่งเสรมิอัจฉริยภาพทางสังคม 
     ศึกษา 

3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.4) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5..6 พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศวงโยธ 
      วาทิต 

3 1, 2 3 1, 3 
 
 

1(1.1) 
2 
3 

2(2.3), 5(5.7) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.7 ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป ์
     สากล 

3 1, 2 3 1, 3 
 
 

1(1.1) 
2 
3 

2(2.3), 5(5.7) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.8 ความเป็นเลิศด้านศลิปะพื้นบ้าน 3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

2(2.3), 5(5.7) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.9 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิด้านกีฬา 3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

2(2.3), 5(5.6) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

 5.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทาง 
     ภาษาอังกฤษ by English &  
     Leadership  Camp 

3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 2(2.3), 5(5.5) 
2.2(2.2.1) 
3.1(3.1.2), 3.4(3.4.4) 

6 โครงการการดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวม 3 1, 3 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

1(1.1), 3(3.1-3.2), 4(4.3) 
2.2(2.2.8) 
3.1(3.1.2, 3.1.4,) 3.2(3.2.2),  
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3.3(3.3.1, 3.3.5), 3.4(3.4.4, 3.4.5) 
7 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมี 

งานทำ 
3 1, 3 3 1, 2 1(1.1) 

2 
6(6.1, 6.2) 
2.3(2.3.3) 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3, 5 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 4(4.3) 
2.4(2.4.5) 

 8.1 กิจกรรมวิถีพอเพียงระดับชั้น 3, 5 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 4(4.3) 
2.4(2.4.5) 

 8.2 กิจกรรมแผนการเรียนรูสู้่วิถีพอเพียง 3, 5 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 4(4.3) 
2.4(2.4.5) 

 8.3 กิจกรรมศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

3, 5 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 4(4.3) 
2.4(2.4.5) 

 8.4 กิจกรรม 5R 3, 5 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 4(4.3) 
2.4(2.4.5) 

9 โครงการแนะแนวสัญจรนักเรียนชั้น ป.6 
และ ม.3 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
และบริเวณใกล้เคียง 

3 1, 4 4 2 2 2.3(2.3.3) 

10 โครงการโรงเรียนปลอด 0, ร, มส., มผ. 3 6 4 2 2 2.1(2.1.1) 
11 โครงการส่งเสริมผลิตสื่อและนวตักรรมการ

เรียนการสอน 
3 1, 2 3 2, 3 2 

3 
2.6(2.6.2) 
3.1(3.1.4), 3.2(3.2.1-  3.2.3) 

12 โครงการนิเทศ 2, 6 6 4 2, 3 2 2.2(2.2.4), 2.3(2.3.2) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3 3.5(3.5.1, 3.5.2) 
 12.1 กิจกรรมนิเทศแบบคูส่ัญญา 2, 6 6 4 2, 3 2 

3 
2.2(2.2.4), 2.3(2.3.2) 
3.5(3.5.1, 3.5.2) 

 12.2 กิจกรรมนิเทศกลุม่สาระการเรียนรู ้ 2, 6 6 4 2, 3 2 
3 

2.2(2.2.4), 2.3(2.3.2) 
3.5(3.5.1, 3.5.2) 

 12.3 กิจกรรม PLC 2, 6 6 4 2, 3 2 
3 

2.2(2.2.4), 2.3(2.3.2) 
3.5(3.5.1, 3.5.2) 

 12.4 กิจกรรมนิเทศการสอนโดยฝา่ยบริหาร 2, 6 6 4 2, 3 2 
3 

2.2(2.2.4), 2.3(2.3.2) 
3.5(3.5.1, 3.5.2) 

13 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 6 6 4 2 2 2.1(2.1.1-2.1.4)  
14 โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และ

การสื่อสาร 
3 1 3 1 1(1.1) 

 
1(1.1, 1.3)  
 

 14.1 กิจกรรมรักการอ่าน 3 6 4 1 1(1.1) 1(1.1, 1.3) 
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 6 3 1 1(1.1) 

1(1.2) 
3 

6(6.1, 6.2) 
2(2.2), 3(3.1), 4(4.1), 6(6.1,6.2) 
3.1(3.1.2), 3.3(3.3.5) 

 15.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน 3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
2 
3 

6(6.1,6.2) 
2.3(2.3.3)  
3.1(3.1.2) 

 15.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนาร ี 3 1 3 1, 3 1(1.2) 2(2.2), 3(3.1), 4(4.4.2, 4.3) 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

 

~ 82 ~ 
 

 
ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

3 3.1(3.1.2), 3.3(3.3.5) 
 15.3 กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมกีฬากับ 

       หน่วยงานภายนอก 
3 1 3 1, 3 1(1.2) 

3 
3(3.1), 4(4.4.1- 4.3) 
3.1(3.1.2), 3.3(3.3.5) 

 15.4 กิจกรรมชุมนุมส่งเสรมิและพัฒนา 
       ผู้เรียน 

3 1 3 1, 3 1(1.2) 
3 

4(4.4.1- 4.3) 
3.1(3.1.2), 3.3(3.3.5) 

 15.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
       (งานมัธยม) 

3 1, 2 3 1, 3 1(1.1) 
3 

2(2.3) 
3.1(3.1.2) 

16 โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ ICT 1, 6 1, 2 3, 4 1, 2, 3 1(1.1)  
2 
3 

4(4.1) 
2.6(2.6.1, 2.6.3) 
3.2.1 

17 โครงการวันวิชาการ 1, 2, 3 1, 6 3, 4 1, 2 1(1.1 
2 

2(2.4) 
2.1(2.1.3) 

18 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่

3, 4 1, 3 3 1, 2 1(1.2) 
2 

4(4.3) 
2.3(2.3.3) 

กลุ่มบริหารบุคคล       
19 โครงการพัฒนางานบริหารบคุคล 3, 6 6 4 2 2 2.1(2.1.2), 2.2(2.2.3), 2.4(2.4.1-2.4.5) 
20 โครงการพัฒนาบุคลากร 2, 3, 6 6 4 2 2 2.1(2.1.2), 2.2(2.2.3), 2.4(2.4.1-2.4.5) 

กลุ่มบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ       
21 โครงการพัฒนาและบริหารงานสำนักงาน

ผู้อำนวยการ 
6 6 4 2 2 2.1(2.1.3), 2.2(2.2.1-2.2.2) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

22 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 6 6 4 2 2 2.1(2.1.3), 2.2(2.2.1-2.2.2), 2.6(2.6.1, 2.6.3, 2.6.4) 
กลุ่มบริหารงบประมาณ       
23 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
6 6 4 2 2 2.1(2.1.1-2.1.4), 2.2(2.2.1-2.2.2) 

24 โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 6 6 4 2 2 2.5(2.5.4) 
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ

โรงเรียน 
6 6 4 2 2 2.5(2.5.3) 

กลุ่มบริหารทั่วไป       
26 โครงการพัฒนาและบริหารงานสำนักงาน

บริหารทั่วไป 
6 6 4 2 2 2.2(2.2.2), 2.5(2.5.1-2.5.4) 

27 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 6 6 4 2 2 2.2(2.2.2), 2.5(2.5.1-2.5.4) 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 6 6 4 2 2 2.2(2.2.2), 2.5(2.5.4) 
29 โครงการบริการน้ำด่ืมน้ำใช้ในโรงเรียน 6 6 4 2 2 2.5(2.5.4) 
30 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างภายในโรงเรียน 
6 6 4 2 2 2.2(2.2.2) 

31 โครงการซ่อมแซมและพัฒนาอาคาร
สถานที ่

6 6 4 2 2 2.5(2.5.1-2.5.4) 

32 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 6 6 4 2 2 2.5(2.5.3) 
กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน       
33 โครงการพัฒนาสารสนเทศกิจการนักเรียน 6  4 2 2 2.6(2.6.4) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

34 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 3, 5 4, 6 3 1 1(1.2) 
2 

2(2.2, 2.5) 
2.5(2.5.1) 

35 โครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน 3, 6 6 4 2 2 
3 

2.2(2.2.5) 
3.3(3.3.3, 3.3.5), 3.4(3.4.1) 

36 โครงการประชาธิปไตยเบ่งบานที่ทางพูน 3 1 3 1 1(1.2) 3(3.2) 
37 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

3, 6 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 
3 

4(4.3) 
2.2(2.2.5) 
3.3(3.3.3) 

38 โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.1 กิจกรรมมาฆบูชา 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.2 กิจกรรมวิสาขบูชา 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.3 กิจกรรมอาสาฬหบูชา 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.4 กิจกรรมเข้าพรรษา 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.5 กิจกรรมวันพระ 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

 
38.6 กิจกรรมสวดมนตส์ุดสัปดาห ์

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.7 รักิจกรรมกษาศล ี5 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.8 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.10 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.11 กิจกรรมวันปีใหม ่

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

 
38.12 กิจกรรมวันไหว้คร ู

1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 
2 

1(1.2), 2(2.1, 2.4), 4(4.3) 
2.2(2.2.7) 

39 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1, 3 1, 4 3 1, 2 1 4(4.2, 4.3) 
40 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1, 3 1, 4 3 1 1(1.2) 

2 
1(1.1), 2(2.1, 2.2), 3(3.1), 4(4.1) 
2.2(2.2.7) 

41 โครงการคุณธรรม องค์กรคุณธรรม 1, 3 6 1, 4 3 1, 2 1(1.1) 
1(1.2) 

2 

2(2.1) 
1(1.1) 
2.2(2.2.7) 
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ที ่

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
นโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. 
กลยุทธ์สพม. 
นครศรีฯข้อที ่

กลยุทธ ์
โรงเรียนข้อที ่

มาตรฐาน 
ที ่

ประเด็นพิจารณาข้อที ่ 
(ข้อย่อยท่ี) 

42 โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน 4, 6 6 4 2 2 2.1(2.1.3) 
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ส่วนที ่ 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

1 โครงการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ    155,500 - - พ.ค.64- นางจินตนา 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ     เม.ย.65 บรรจงเมือง 

 1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจดัการข้อมูล ข้อที่ 2.2 -ความพึงพอใจต่อการ -ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ      

    สารสนเทศอยา่งครอบคลมุและทันต่อ ข้อย่อย 2.2.1, บริหารงานวิชาการร้อยละ มีความพึงพอใจต่องาน      

    การใช้งาน 2.2.2 80 ขึ้นไป วิชาการ      

 2. เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้ที่เกีย่วข้อง ข้อที ่2.3 -ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง -ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ      

    พึงพอใจผลการบริหารงาน และการ ข้อย่อย 2.3.1, ชัดเจนร้อยละ 100 ข้อมูลสารสนเทศ      

    พัฒนาผู้เรียน 2.3.3 -ความพึงพอใจต่อ -ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ      

 3. เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา  สภาพแวดล้อม สื่อ และ  มีความพึงพอใจต่อ      

    หลักสูตรใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน และ  แหล่งการเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ สภาพแวดล้อม สื่อ และ       

    ท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อ      

 4. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอใน  ด้านคุณภาพ การเรยีนรู ้      

    การบริหารงานวิชาการ และสามารถ  - ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน       

    ให้บริการแก่ครู และนักเรยีนไดท้ั่วถึง  การปฏิบัติวิชาการอยู่ในระดับด ี       

 5. สถานศกึษามีระบบการให้บริการครู   - ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    นักเรียน และผู้ปกครอง  การรับบริการข้อมลูสารสนเทศ       

    อยู่ในระดับด ี       

          

          

          

 กิจกรรม         

 1.1 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงาน    60,000 - - พ.ค.65- นางจินตนา 

      กลุ่มงานวิชาการ       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ       

 1. เพื่อพัฒนาสำนักงานวิชาการให้มี ข้อ 2.2 - ผู้รับบริการร้อยละ 80 ข้ึนไปม ี - ร้อยละ 80 ของผู้รับ      

    ความคล่องตัวในการบริการ ข้อย่อย 2.2.1 ความพงึพอใจต่อการบริหารงาน บริการมคีวามพึงพอใจต่อ      

 2. เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2.3 วิชาการ งานวิชาการ      

     เพื่อการบริหารวิชาการ ข้อย่อย 2.3.1, ด้านคุณภาพ       

  2.3.3 - ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการ       

   ปฏิบัติวิชาการอยู่ในระดับด ี       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1.2 กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตร    3,500   พ.ค.65- นางพัชรพรรณ  

      และการจัดการเรียนการสอน       มี.ค.66 ถนนแก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. ระดับคณุภาพของ      

 - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร  ข้อ 2.2 1. สถานศึกษามีหลักสูตรการ หลักสตูรสถานศึกษา       

   สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการ ข้อย่อย  เรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้อง หลักสตูรกลุ่ม สาระการ      

   เรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 2.2.1 กับเป้าหมายการศึกษาและ เรียนรู้ หลักสตูรรายวิชา      

   หลักสูตรท้องถิน่และกิจกรรม ข้อ 2.3 ความต้องการของผูเ้รียนและ เพิ่มเตมิ หลักสูตรท้องถิ่น      

   พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ข้อย่อย  บริบทของท้องถิ่น ครบทุกกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม ี      

   หลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ 2.3.1, 2.3.2 สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของ ความสอดคล้องกับหลักสูตร      

   ท้องถิ่น และตอบสนองความ 2.3.3 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 แกนกลาง ความต้องการ      

   ต้องการ ความสามารถ ความถนัด  2. สถานศึกษามีระเบียบการ ของท้องถิ่น ชุมชน       

   และความสนใจของผู้เรียน  วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ความสามารถ ความถนดั       

   ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายการ และความสนใจของผู้เรียน      

   ศึกษาและความต้องการของ       

   ผู้เรยีนและท้องถิ่น ครบทุกกลุม่       

   สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 100       

   ด้านคุณภาพ       

   1. สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือ       

   แบบสอบถามความต้องการ       

   ของผูเ้รียน ชุมชน และผู้ปกครอง       

   เป็นแบบมาตรฐาน       

   2. สถานศึกษามีหลักสูตรการ       

   เรียนรู้ทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับ       

   เป้าหมายการศึกษาและความ       

   ต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น       

   3. ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนราย       

   บุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตาม       

   ความต้องการของท้องถิ่นมีความ       

   สมบูรณ์ แบบและเป็นปัจจุบัน       

   4. สถานศึกษาได้ปรับปรุง       

   หลักสตูรทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

   ตามความเปลีย่นแปลงทางด้าน       

   วิชาการ ต่างๆ ท้ังด้านสังคม       

   เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี       

   5. สถานศึกษามีการจดั       

   กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพ       

   ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย        

   6. สถานศึกษามีการวดัผล       

   ประเมินผลตามสภาพจริงกับ       

   เป้าหมายการศึกษาและความ       

   ต้องการของ ผู้เรียนและท้องถิน่       

   ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก       

   ระดับชั้นของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
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 1.3 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน    5,000 - - ม.ค.66- นางจินตนา   

 วัตถุประสงค ์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. เพื่อให้การจัดการศึกษา    มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 1. เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 2.2 - นักเรียนในเขตบริการเข้าศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม      

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ข้อย่อย  ต่อโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร พระราชบัญญัติการศึกษา      

     ขั้นพื้นฐาน 2.2.1, 2.2.2 ร้อยละ 100 ขั้นพื้นฐาน                      

 2. เพื่อให้รับนักเรียนในเขตบริการได้  ด้านคุณภาพ 2. เพื่อให้รับนักเรียนใน       

     ครบ  100 %  ทุกคน  - นักเรียนในเขตบริการโรงเรียน เขตบริการได้ครบ 100%       

   ที่อยู่ในเกณฑ์ทุกคนได้เขา้เรียน ทุกคน        

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษา       

 1.4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน      10,000 - - มี.ค.65- นางจินตนา   

      นักเรียนและเอกสารทางการเรียน       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์      มฐ.2 ด้านปริมาณ - นักเรียนไดร้ับเอกสาร      
 1. เพือ่ใหนั้กเรียนทุกระดับชั้นสามารถ ข้อ 2.2 1. นักเรียนทุกระดับชัน้ตรวจสอบ ครบและถูก้อง ตามเวลาที ่      
    ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของ ข้อย่อย  ความถูกต้องของข้อมูล/เอกสาร กำหนด      
     ตนเองได้ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 2.2.1, 2.2.2 ทางการศึกษาของตนเองได ้       
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีจบหลักสูตรทกุช่วง  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน       
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รายได้ 
อื่นๆ 

    ช้ันได้รับแบบระเบียนแสดงผลการ  2. นักเรียนท่ีจบหลักสูตรทุกช่วง       
    เรียนและใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง  ช้ันได้รับแบบระเบยีนแสดงผล       
    ตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  การเรยีนและใบประกาศนยีบัตร       
 3. เพื่อให้การจัดการฐานขอ้มลู GPA  ที่ถูกต้องตรงตามที ่       
     นักเรียน มีความถูกต้องเป็นระบบ  กระทรวงศึกษาธิการกำหนด       
 4. เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนของ  3. นักเรียนท่ีจบหลักสูตรทุกช่วง       
    เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที ่  ช้ันได้รับแบบระเบยีนแสดงผล       
    นักเรียนจะนำไปใช้ในการศึกษาต่อ  การเรยีนและใบประกาศนยีบัตร       
     หรือประกอบอาชีพ  ที่ถูกต้องตรงตามที่กระทรวง       
   ศึกษาธิการกำหนด ร้อยละ 100       
   ด้านคุณภาพ       
   1. นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบ       
   ความถูกต้องของข้อมูล/เอกสาร       
   ทางการศึกษาของตนเองได ้       
   ถูกต้องเป็นปัจจุบัน       
 1.5 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมิน     8,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา   

      ผลและเทียบโอนผลการเรียน   
 

   มี.ค.66 ภักดีอักษร 

 วัตถุประสงค ์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. คุณภาพงานระบบ      
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 1. เพื่อให้มีการจัดการคุณภาพของ ข้อ 2.2 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ข้อมูลและเอกสาร การ      

     สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน  ข้อย่อย  ต่อระบบการวัดและประเมินผล  วัดผลประเมินผล       

     มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม 2.2.1, 2.2.2 อย่างน้อยร้อยละ 80 2. ผู้รับบริการมีความพึง      

     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านคุณภาพ พอใจ      

 2. เพื่อให้มีการจัดระบบบรหิารจดัการ  1. มีเครื่องมือวัดผลตา่งๆ ที่ม ี       

     การจัดหา การพัฒนาและการบริการ      ประสิทธภิาพ       

     เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ในการ   2. มีระบบการวดัและประเมินผล       

     จัดการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ      ที่มีประสิทธิภาพ       

 1.6 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว    4,000 - - พ.ค.65- นางจิราภรณ์   

      การศึกษา   
 

   มี.ค.66 จำนอง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ       

 - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ค้นคว้าข้อมูล  ข้อ 2.2 1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการ  ชีวิต มีคุณลักษณะอันพึง      

   ศึกษาเรียนรู้เกีย่วกับการศึกษา  ข้อย่อย  พัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสม ประสงคต์ามที่สถานศึกษา      

   การศึกษาต่อ  อาชีพและการพฒันา 2.2.1, 2.2.2 2. ครูทุกคนมีความรู้  ความ กำหนดมีคณุภาพชีวิตที่ด ี      

   ตนเองได้ตรงตามความสนใจ   เข้าใจและความสามารถในการ และสามารถปรับตัวอยู่ใน       

   ความสามารถและความถนัดของตนเอง  จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตาม สังคม ได้อย่าง มีความสุข       
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   โครงการ 2. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการ      

   ด้านคุณภาพ ดูแลอย่าง ทั่วถึงและใกล้ชิด       

   - นักเรียนไดม้ีความรู้เกี่ยวกับ ด้วยครูแนะแนว ครูที ่      

   การศึกษา การศึกษาต่อ การ ปรึกษา นกัเรียนเพื่อนท่ี      

   งานอาชีพและการพัฒนาตนเอง  ปรึกษา และ ผู้เกี่ยวข้อง       

   ตลอดการศึกษาค้นคว้าด้วย 3. ผู้เรียนทุกคนปลอดจาก       

   ตนเอง  ซึ่งผู้เรียนทุกคนม ี สารเสพตดิ      

   ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา 4. ผู้เรียนทุกคนมคีวามรู้       

   ตนเองไดต้ามธรรมชาติและเต็ม ความเข้าใจ ดา้นการศึกษา      

   ศักยภาพ อาชีพส่วนตัวและสังคม      

    5. ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษา      

    ต่อในระดับทีสู่งขึ้น      

 1.7 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด    5,000 - - พ.ค.65- นางปิยพร 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. ร้อยละ 80 นักเรียนใช้    มี.ค.66 กำลังเกื้อ 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรักการอา่น ข้อ 2.2 - นักเรียนมีทักษะในการศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้      

     สามารถใช้ห้องสมุดอย่างม ี ข้อย่อย  หาความรูด้้วยตนเอง โดยใช้ 2. ร้อยละ 90 นักเรียนม ี      
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     ประสิทธิภาพ 2.2.1, 2.2.2 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรูไ้ม่น้อย นิสัยรักการอ่าน      

 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ  กว่าร้อยละ 80       

     นักเรียนและบุคลากร ข้อ 2.5 ด้านคุณภาพ       

 3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ ข้อย่อย  นักเรียนได้รับการส่งเสรมิให้ม ี       

     ประโยชน์ 2.5.2 นิสัยรักการอ่านและเข้าร่วม       

   กิจกรรมรักการอ่านอย่าง       

   ต่อเนื่อง       

 1.8 กิจกรรมจัดทำเอกสารทางการ         60,000 - - พ.ค.65- นางจินตนา 

      เรียนการสอน       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. การบริหารจัดการงาน       

 - เพื่อจดัเตรียมเครื่องถ่ายเอกสารและ ข้อ 2.2 - มีเครื่องถ่ายเอกสารและ  วิชาการเป็นไปอย่างม ี      

   อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารการเรียน ข้อย่อย  อุปกรณ์สำหรับจดัทำเอกสาร  ประสิทธิภาพ      

   การสอนให้เพียงพอเป็นไปอย่างมี 2.2.2 การเรยีนการสอนให้เพียงพอ                 2. การจัดการเรียนการ       

   ประสิทธิภาพ ข้อ 2.5 ด้านคุณภาพ สอนในกลุ่มสาระการ       

  ข้อย่อย  - มเีครื่องถ่ายเอกสารและ เรียนรูต้่างๆ เป็นไปอย่างม ี      

  2.5.3 อุปกรณ์สำหรับจดัทำเอกสาร ประสิทธิภาพ      
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   การเรยีนการสอนให้เพียงพอ       

   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

          

2 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้น    59,000 - - พ.ค.65- นางพัชรพรรณ 

 ผู้เรียนเป็นสำคัญ       มี.ค.66 ถนนแก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ. 1 ข้อที่ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ความพึงพอใจต่อการ      

 1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการ ข้อยอ่ย1(1.1,1.2) - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุก การสอนที่สร้างโอกาส      

     เรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรยีน 2.(2.1), 3(3.1,3.2), กลุ่มสาระการเรียนรูสู้งขึ้น ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม      

     ทุกคนมีส่วนร่วม              4(4.1),5(5.1-5.8) ด้านคุณภาพ 2. ความสามารถในการคิด      

 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการเรยีน 6(6.1) - นักเรียนไดร้ับการพัฒนาและ วิเคราะห์ คดิอย่างม ี      

     การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน ข้อที ่1(1.2) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ วิจารณญาณ อภิปราย        

     และท้องถิ่น            ข้อย่อย เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ แลกเปลีย่นความคดิเห็น      

 3. เพื่อตรวจสอบและประเมินความรู ้ 1.(1.3) สถานศึกษากำหนด และแก้ปัญหา      

     ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเปน็ มฐ.2 - นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง 3. การตรวจสอบและ      

     ระบบและมีประสิทธิภาพ ข้อที่ 2.4(2.4.5) ประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์   ประเมินความรูค้วาม      

 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ มฐ.3 เขียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ข้อท่ี 3.1, 3.2 ของหลักสูตร ระบบและมีประสิทธิภาพ      

  3.3, 3.4  4. ค่าพัฒนาของผลสัมฤทธ์ิ      

  ข้อย่อย  ทางการเรียน      

  3.1.1-3.1.4        

  3.2.1-3.2.2        

  3.3.1-3.3.3        

  3.4.1-3.4.3        

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

 2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน    5,000 - - พ.ค.65- นางสาวสรญา 

           ภาษาไทยในศตวรรษที ่21       มี.ค.66 อินทร์แก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. การมีกระบวนการเรียน     และครูกลุ่มสาระฯ 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนโรงเรียนทาง ข้อยอ่ย  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม การสอนทีส่ร้างโอกาส     ภาษาไทย 

 พูนวิทยาคารมีทักษะการคิดวิเคราะห ์ 1(1.1), 2(2.1), สาระการเรียนรูภ้าษาไทยสูงข้ึน ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม      

 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 3(3.1, 3.2) ด้านคุณภาพ 2. ความสามารถในการคิด      

 ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 4(4.1), 5(5.1) - นักเรียนไดร้ับการพัฒนาและ วิเคราะห์ คดิอย่างม ี      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
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พิจารณา 
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รายได้ 
อื่นๆ 

 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ข้อ 1(1.2) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ วิจารณญาณ อภิปราย        

     คารมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อย่อย 1(1.3) เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ แลกเปลีย่นความคดิเห็น      

     กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยสูงขึ้น มฐ.2 ข้อ 2.4 ภาษาไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ และแก้ปัญหา      

  ข้อย่อย (2.4.5) สถานศึกษากำหนด 3. การตรวจสอบและ      

  มฐ.3 ข้อ 3.1, - นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง ประเมินความรูค้วาม      

  3.2, 3.3, 3.4 ประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์   เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น      

  ข้อย่อย เขียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบและมีประสิทธิภาพ      

  3.1.1-3.1.4, ของหลักสูตร       

  3.2.1-3.2.3,        

  3.3.1, 3.3.3,         

  3.3.5        

  3.4.1-3.4.5        

          

  กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์         

 2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน    6,000 - - พ.ค.65- นางสุกานดา 

 แบบ Active learning       มี.ค.66 เงินแก้ว 
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 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ครูในกลุ่มสาระมีวัสด ุ     และครูกลุ่มสาระฯ 

 1. เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง  ข้อย่อย 1(1.1- - ครูกลุ่มสาระการเรียน อุปกรณ์ใช้ประกอบการ     คณิตศาสตร์ ฯ 

     การการจัดการเรียนรู้และรูปแบบ 1.2), 2(2.1), คณติศาสตร์จัดการโดยใช้ เรียนการสอน      

     การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ    3(3.1, 3.2) รูปแบบ Active learning 2. ครูทุกคนมีแผนการ         

     Active learning 4(4.1), 5(5.3) ด้านคุณภาพ จัดการเรียนรู้ บันทึกหลัง      

 2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการ  ข้อ 1(1.2) 1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ สอน และจดัทำเอกสาร      

     สอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน ข้อย่อย 1(1.3) คณิตศาสตร์สามารถสอน ประกอบการการเรียน      

 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มฐ.2 ข้อ 2.4 คณิตศาสตร์ได้อย่างม ี การสอน      

     และการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา ข้อย่อย (2.4.5) ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. นิเทศการจัดการเรยีน      

     คณิตศาสตร ์ มฐ.3 ข้อ 3.1, 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ การสอนภายในกลุ่มสาระ      

  3.2, 3.3, 3.4 เรียนที่ดีขึ้น การเรยีนรู ้      

  ข้อย่อย 3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ       

  3.1.1-3.1.4, ทางคณิตศาสตร์และมีเจตนคติที ่       

  3.2.1-3.2.3, ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์       

  3.3.1, 3.3.3,         

  3.3.5        
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  3.4.1-3.4.5        

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ         

 2.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการ    5,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา  

      สอนโดยใช้ 5E       มี.ค.66 ภักดีอักษร 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนอย่างน้อย       

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ ข้อย่อย 1(1.1- 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับ ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ      

     เรียนของผู้เรียนในกลุม่สาระการ 1.2), 2(2.1), ผลการเรยีนเฉลีย่วิชา  ทางการเรียนในกลุม่สาระ      

     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหสู้งขึ้น 3(3.1, 3.2) วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์อยู ่      

 2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้มีทักษะใน 4(4.1), 5(5.2) 2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น      

     การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก ข้อ 1(1.2) และมีทักษะในการแสงหา 2. นักเรียนอย่างน้อย       

     การเรียนรู้ และสนุกกับการเรยีนรู ้ ข้อย่อย 1(1.3) ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้ ร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม      

  มฐ.2 ข้อ 2.4 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมทีักษะในการ      

  ข้อย่อย (2.4.5) ด้านคุณภาพ แสวงหาความรูด้้วยตนเอง       

  มฐ.3 ข้อ 3.1, 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ  รักการเรียนรู้ และพัฒนา      

  3.2, 3.3, 3.4 เรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้  ตนเองอย่างต่อเนื่อง      



 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 100 ~ 
 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  ข้อย่อย วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึน้        

  3.1.1-3.1.4, ไปสูงขึ้น        

  3.2.1-3.2.3, 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ       

  3.3.1, 3.3.3,  มีทักษะในการแสวงหาความรู ้       

  3.3.5 ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ       

  3.4.1-3.4.5 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       

          

 2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน    2,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา  

       โดยใช้สื่อออนไลน ์       มี.ค.66 ภักดีอักษร 

 วัตถุประสงค ์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนอย่างน้อย       

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดส้ืบคน้  ข้อย่อย 1(1.1- 1. นักเรียนทุกคนสืบค้นข้อมลู  ร้อยละ 70 เข้าร่วมการ      

    ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการเตรียม 1.2), 2(2.1), ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได ้ เรียนการสอนในห้องเรียน      

    ความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ 3(3.1, 3.2) 2. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับ ออนไลน์และสืบค้นข้อมูล      

    ระบาดโควดิ-19  4(4.1), 5(5.2) ผลการเรยีนเฉลีย่วิชา  โดยการใช้สื่อได้อย่าง      

 2. เพื่อส่งเสรมิให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีใน ข้อ 1(1.2) วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ต่อเนื่อง      

     การจัดการเรียนการสอนตามความ ข้อย่อย 1(1.3) ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนอย่างน้อย      
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พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     เหมาะสม มฐ.2 ข้อ 2.4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ      

  ข้อย่อย (2.4.5) มีทักษะในการแสวงหาความรู ้ ทางการเรียนในกลุม่สาระ      

  มฐ.3 ข้อ 3.1, ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์อยู ่      

  3.2, 3.3, 3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีขึน้ไปสูงขึ้น      

  ข้อย่อย 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ        

  3.1.1-3.1.4, เรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้        

  3.2.1-3.2.3, วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้น        

  3.3.1, 3.3.3,  ไปสูงขึ้น        

  3.3.5        

  3.4.1-3.4.5        

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ         

 2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน    4,000 - - พ.ค.65- นางพัชรพรรณ   

      โดยใช้ผังความคิดเป็นฐาน       มี.ค.66 ถนนแก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ครูในกลุ่มสาระทุกคนมี       

 1. เพื่อผลิตนักเรียนท่ีมีความรู้ทักษะ  ข้อย่อย  1. ครูในกลุ่มสาระทุกคนม ี แผนการจดัการเรียนรู้ที่       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     และเจตคติทางสังคมศึกษาตาม  1(1.1), 2(2.1), แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้น เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

     จุดประสงค์ของหลักสูตร 3(3.1, 3.2) ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 2. กลุ่มสาระฯ มีวสัดุ       

 2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้ม ี 4(4.1), 5(5.4) 2. กลุ่มสาระฯ มีวสัดุ อุปกรณ์  อุปกรณ์ เพียงพอในการ       

     ความรู้ทักษะและเจตคติทางสงัคม ข้อ 1(1.2) เพียงพอในการจัดการเรียนการ จัดการเรียนการสอนและ       

     ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อย 1(1.3) สอนและใช้ในกิจกรรมของกลุ่ม ใช้ ในกจิกรรมของกลุ่ม      

  มฐ.2 ข้อ 2.4 สาระฯ สาระฯ      

  ข้อย่อย (2.4.5) ด้านคุณภาพ 3. นักเรียนมีผลการเรยีน      

  มฐ.3 ข้อ 3.1, 1. นักเรียนได้ร่วมงานและ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ      

  3.2, 3.3, 3.4 ทำงานเป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์ ทุกวิชาอยู่ในระดับ 2      

  ข้อย่อย 2. นักเรียนมีผลการเรยีนในกลุ่ม ร้อยละ 70      

  3.1.1-3.1.4, สาระสังคมศึกษาฯทุกวิชาอยู่ใน       

  3.2.1-3.2.3, ระดับ 2 ร้อยละ 70       

  3.3.1, 3.3.3,         

  3.3.5        

  3.4.1-3.4.5        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ         

 2.6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน     6,000 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์ 

      ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ Learning        มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 

      by Doing         

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง      

 1. เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการเรียน ข้อย่อย  1. นักเรียนโรงเรียนทางพูน  การเรยีนวิชาศิลปะสูงขึ้น      

     การสอนวิชาศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี  1(1.1), 2(2.1), วิทยาคาร มผีลสัมฤทธ์ิการ  2. นักเรียนมีความคิดรเิริม่      

     และนาฏศิลป์) ใหสู้งขึ้น 3(3.1, 3.2) เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สร้างสรรค์ สร้างผลงาน      

 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญ          4(4.1), 5(5.7) ศิลปะ สูงขึ้น 10 % ด้านศิลปะ ดนตรี และ       

     ของงานศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ ข้อ 1(1.2) 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน นาฏศิลปต์ามจินตนาการ       

     นาฏศิลป์) ข้อย่อย 1(1.3) ศิลปะ(ทัศนศลิป ์ดนตรี และ มีเจตคติที่ดีและม ี      

 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มสีุนทรียภาพทาง มฐ.2 ข้อ 2.4 นาฏศิลป์) 100 % สุนทรียภาพ      

    ด้านความงามในธรรมชาติหรืองาน ข้อย่อย (2.4.5) ด้านคุณภาพ 3. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู ้      

    ศิลปะ (ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป ์ มฐ.3 ข้อ 3.1, 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ ได้อย่างมีคณุภาพและม ี      

  3.2, 3.3, 3.4 เรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น ประสิทธิภาพ      

  ข้อย่อย 2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  3.1.1-3.1.4, ในผลงานด้านศลิปะ       

  3.2.1-3.2.3,        

  3.3.1,3.3.3,3.3.5         

  3.4.1-3.4.5        

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ         

 2.7 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้    6,000 - - พ.ค.65- นายเต็มยศ   

      กีฬาเป็นฐาน       มี.ค.66 แก้วแกมทอง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนมีความรู้ความ      

 1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อย่อย  - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ      

     กีฬาให้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการ 1(1.1), 2(2.1), คารทุกคน จัดการเรียนรู้โดยใช้กีฬา      

     สอนเน้นทักษะกีฬาเป็นหลัก 3(3.1, 3.2) ด้านคุณภาพ เป็นฐาน      

 2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรม 4(4.1), 5(5.6) - นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัต ิ      

     การสอนโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ ข้อ 1(1.2) เรียนรูผ้่านกระบวนการฝึก ทักษะทางด้านกีฬาตาม      

     ทักษะในกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ ข้อย่อย 1(1.3) ปฏิบัติโดยการใช้กีฬาเป็นฐานได ้ กิจกรรมการเรียนการสอน      

     โดยเน้นกีฬาเป็นฐาน มฐ.2 ข้อ 2.4  ได้และเกิดการเรียนรู ้      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรยีน ข้อย่อย (2.4.5)        

     เกี่ยวกบัการเรียนการสอนโดยใช้กีฬา มฐ.3 ข้อ 3.1,        

     เป็นฐาน 3.2, 3.3, 3.4        

  ข้อย่อย        

  3.1.1-3.1.4,        

  3.2.1-3.2.3,        

  3.3.1,3.3.3,3.3.5        

  3.4.1-3.4.5        

  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง   
ประเทศ 

        

 2.8 กิจกรรมการจัดการเรียนการ    10,000 - - พ.ค.65- นางสาวกาญจนา 

      สอนโดยใช้ Active Learning       มี.ค.66 พรหมสุด 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ครูผู้สอนมีแผนจดัการ      

 1. ผลผลิตจำนวนนักเรียนท่ีมีความรู้  ข้อย่อย  - นักเรียนไดร้่วมกิจกรรมและ เรียนรู้ทุกรายวิชา      

     ทักษะและเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 1(1.1), 2(2.1), เรียนภาษาอังกฤษอย่าง 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน      

     ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 3(3.1, 3.2) สร้างสรรค์ทุกคน ของนักเรียนสูงขึ้น      

 2. ผลลัพธ์นักเรียนโรงเรียน 4(4.1), 5(5.5) ด้านคุณภาพ 3. นักเรียนมีทักษะทาง      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    ทางพูนวิทยาคารได้รับการพัฒนาให้มี ข้อ 1(1.2) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ภาษาทั้ง 4 ทักษะสูงขึ้น      

    ความรู้ ทักษะ และเจตคตติาม ข้อย่อย 1(1.3) คาร ร้อยละ 80 มีผลการเรียน       

    จุดประสงค์ของหลักสูตร มฐ.2 ข้อ 2.4 ภาษาอังกฤษดีขึ้น       

  ข้อย่อย (2.4.5)        

  มฐ.3 ข้อ 3.1,        

  3.2, 3.3, 3.4        

  ข้อย่อย        

  3.1.1-3.1.4,        

  3.2.1-3.2.3,        

  3.3.1, 3.3.3,        

  3.3.5        

  3.4.1-3.4.5        

  กลุม่สาระการเรียนรู้การงาน 
     อาชีพ 

        

 2.9 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น    15,000 - - พ.ค.65- นางวิไลรัตน์ 

      ทักษะปฏิบัติ       มี.ค.66 ปริยานุกูล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน      



 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 107 ~ 
 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการ ข้อย่อย  - ผลสมัฤทฺธ์ิทางการเรียนกลุ่ม ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้      

    เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมสี่วนร่วม 1(1.1), 2(2.1), สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การงานอาชีพในระดับ 2.5       

 2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนฝึกทักษะการ 3(3.1, 3.2) สูงขึ้น ขึ้นไป      

    ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผูเ้รยีน 4(4.1), 5(5.8) ด้านคุณภาพ       

 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 6(6.1) 1. ครูในกลุ่มสาระสามารถจัดการ       

     เรียนการงานอาชีพท่ีสูงขึ้น ข้อ 1(1.2) เรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัต ิ       

  ข้อย่อย 1(1.3) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น       

  มฐ.2 ข้อ 2.4 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะ       

  ข้อย่อย (2.4.5) กระบวนการปฏิบัตไิด้อย่างม ี       

  มฐ.3 ข้อ 3.1, คุณภาพ       

  3.2, 3.3, 3.4 3. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่องาน        

  ข้อย่อย อาชีพทำงานอย่างมีความสุข       

  3.1.1-3.1.4,        

  3.2.1-3.2.3,        

  3.3.1,3.3.3,3.3.5         

  3.4.1-3.4.5        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ    32,000 - - พ.ค.65- นางจินตนา 

 เรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์ มฐ. 1 ด้านปริมาณ 1. การมีกระบวนการเรียน      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดฝ้ึกทักษะ ข้อที่ 1(1.1) - นักเรียนร้อยละ 70  ม ี การสอนที่สร้างโอกาสให ้      

    กระบวนการคิด การฝึกปฏบิัติจริง ข้อย่อย1(1.1,1.2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนา ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม      

    ตามความสนใจและความถนัดของ 4(4.1),  ขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 2. ความสามารถในการคิด      

    ตนเอง 5(5.1-5.8),  ด้านคุณภาพ วิเคราะห์  คดิอย่างม ี      

 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อที่ 1(1.2) 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและ วิจารณญาณ อภิปราย        

     ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ข้อย่อย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ และเปลี่ยนความคิดเห็น      

     ให้สูงขึ้น 1(1.3), เรียนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้  และแก้ปัญหา      

  มฐ.3 ให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที ่ 3. การตรวจสอบและ      

  ข้อที่ 3.1, 3.2, สถานศึกษากำหนด ประเมินความรูค้วาม      

  3.3, 3.4 2. นักเรียนมีความสามารถใน เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น      

  ข้อย่อย การคิดอย่างเป็นระบบ คดิ ระบบและมีประสิทธิภาพ      

  3.1.2, 3.1.4) สร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหา       

  3.2.1-3.2.2 ได้อย่างมสีตสิมเหตุสมผล       

  3.3.2, 3.3.3,        

  3.3.5        

  3.4.1-3.4.3        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

 3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์าง    6,000 - - พ.ค.65- นางสาวสรญา 

      ภาษาไทยโดยใช้ Pisa เป็นฐาน       มี.ค.66 อินทร์แก้ว 

 วัตถุประสงค์      มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. การมีกระบวนการเรียน      

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ข้อย่อย - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม การสอนทีส่ร้างโอกาสให ้      

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้   1(1.1), 4(4.1) สาระการเรียนรูภ้าษาไทยสูงข้ึน ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม      

    Pisa  เป็นฐาน 5(5.1) ด้านคุณภาพ 2. ความสามารถในการคิด      

 2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการ ข้อ 1(1.2) 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและ วิเคราะห์  คดิอย่างม ี      

    คิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์ ข้อย่อย ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิจารณญาณ  อภิปราย        

    ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสต ิ 1(1.3) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และเปลี่ยนความคิดเห็น      

    สมเหตสุมผล มฐ.3 ข้อ 3.1, ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ และแก้ปัญหา      

  3.2, 3.3, 3.4 สถานศึกษากำหนด 3. การตรวจสอบและ      

  ข้อย่อย 2. นักเรียนมีความสามารถใน ประเมินความรูค้วามเข้าใจ      

  3.1.1, 3.1.4, การคิดอย่างเป็นระบบ คดิ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      

  3.2.1-3.2.2, สร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได ้ และมีประสิทธิภาพ      

  3.3.2, 3.3.3, อย่างมีสตสิมเหตุสมผล       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  3.3.5        

  3.4.1- 3.4.5        

          

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

 3.2 กิจกรรมการคิดวิเคราะห์และการ    6,000 - - พ.ค.65- นายสุทธิเกียรติ 

      คำนวณ           มี.ค.66 พงศ์เดชา 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 80       

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อย่อย 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ  ได้รับ การเรยีนรู้และ       

     ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 1(1.1), 4(4.1) การคิดเลขเร็ว แก้โจทย์ปัญหา  พัฒนาตนเอง และผลการ      

     คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  5(5.3) และมีทักษะการคิดคำนวณ ทดสอบระดับชาติขั้น       

 2. เพื่อเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้น ข้อ 1(1.2) เพิ่มขึ้น พืน้ฐาน (O-NET) เพิ่มขึน้      

     พื้นฐาน (O-NET) ให้สูงข้ึนร้อยละ 2  ข้อย่อย 2. ผลการประเมิน O–net  ร้อยละ 2      

     เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 1(1.3) เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2       

  มฐ.3 ข้อ 3.1, ด้านคุณภาพ       

  3.2, 3.3, 3.4 - นักเรียนมีทักษะการคิด        
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  ข้อย่อย คำนวณการแกโ้จทย์ปัญหา       

  3.1.1, 3.1.4, อยู่ในระดับดี และผลการ       

  3.2.1-3.2.2, ประเมิน O–net เพิ่มขึ้นไม่น้อย       

  3.3.2, 3.3.3, กว่าร้อยละ 2       

  3.3.5        

  3.4.1- 3.4.5        

          

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ         

 3.3 กิจกรรมการคิดวิเคราะห์และการ    6,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา  

      แก้ปัญหา             มี.ค.66 ภักดีอักษร 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนอย่างน้อย       

 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนให้มีทักษะการ  ข้อย่อย 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม ร้อยละ 70 เข้าร่วม      

     คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และรัก  1(1.1), 4(4.1) กิจกรรมและมีทักษะการคดิ กิจกรรมและมีทักษะการ      

     การ เรียนรู้  5(5.2) วิเคราะห์ การแก้ปัญหา รักการ คิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา       

 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      ข้อ 1(1.2) เรียนรู้  และรักการเรียนรู้ ในดี       



 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 113 ~ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อย่อย 2. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับ สูงขึ้น      

     วิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึน 1(1.3) ผลการเรยีนเฉลีย่วิชา  2. นักเรียนอย่างน้อย      

  มฐ.3 ข้อ 3.1, วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ70 มรีะดับ      

  3.2, 3.3, 3.4 ด้านคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน      

  ข้อย่อย 1. นักเรียนมีทักษะการคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู ้      

  3.1.1, 3.1.4, วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ใน วิทยาศาสตร์อยู ่      

  3.2.1-3.2.2, ระดับดี สูงขึ้น ในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น      

  3.3.2, 3.3.3, 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ       

  3.3.5 เรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้        

  3.4.1- 3.4.5 วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้น       

   ไปสูงขึ้น       

          

  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ         
 3.4 กิจกรรมไตรสิกขาพัฒนาผลสัมฤทธิ ์    5,000 - - พ.ค.65- นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 70 ม ี    มี.ค.66  

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ข้อย่อย 1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการจัดการ ระดับผลการเรียนเฉลี่ย      
     โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ที ่ 1(1.1), 4(4.1) เรียนรู้ ของกลุม่สาระสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     สอดแทรกหลักไตรสิกขา 5(5.4) ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสอดแทรก และวัฒนธรรม ระดับ 2       
 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความสามารถ ข้อ 1(1.2) หลักไตรสิกขา ขึ้นไป และมคีวามสามารถ      
     ในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างม ี ข้อย่อย 2. ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในการคิดวิเคราะห์ คดิ      
     วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 1(1.3) มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที ่ อย่างมีวิจารณญาณ       
     ความคิดเห็น และแก้ปญัหา โดยผ่าน มฐ.3 ข้อ 3.1, สอดแทรกหลักไตรสิกขา อภิปรายแลกเปลี่ยนความ       
     การจัดการเรียนรู้ทีส่อดแทรกหลัก 3.2, 3.3, 3.4 อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู ้ คิดเห็น และแก้ปัญหา      
     ไตรสิกขา ข้อย่อย ด้านคุณภาพ       
  3.1.1, 3.1.4, 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับ       
  3.2.1-3.2.2, ผลการเรยีนเฉลีย่วิชาสังคมศึกษา       
  3.3.2, 3.3.3, ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2       
  3.3.5 ขึ้นไปและมีความสามารถในการ       
  3.4.1- 3.4.5 คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งม ี       
   วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน       
   ความคิดเห็น และแก้ปญัหา       
   2. ครูสามารถสอดแทรกหลัก        
   ไตรสิกขา ในการจดัการเรียน       
   การสอนได ้       
  กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ         

 3.5 กิจกรรมวาด เขียน รำ นำพัฒนา    1,000 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค ์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนทาง    มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 

 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ข้อย่อย 1. นักเรียนทุกคนพัฒนาและ พูนวิทยาคาร มีผลสมัฤทธ์ิ      

     ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1(1.1), 4(4.1) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรยีนในกลุ่มสาระการ      

     ศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ มี 5(5.7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะใหม้ ี เรียนรูศ้ิลปะสูงขึ้น 10 %      

     ประสิทธิภาพ ข้อ 1(1.2) ความรู้ความสามารถม ี 2. นักเรียนโรงเรียนทาง      

 2. เพือ่ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ  ข้อย่อย ประสิทธิภาพ พูนวิทยาคาร เข้าร่วม      

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีและเกิด 1(1.3) 2. นักเรียนทุกคนไดร้ับการ กิจกรรมวาดเขียน ร้อง รำ      

     ความซาบซึ้งในคุณค่า ด้านทัศนศิลป์  มฐ.3 ข้อ 3.1, ส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสรมิ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และ      

     ดนตรีและนาฏศลิป ์ 3.2, 3.3, 3.4 ความสามารถด้วย กิจกรรมวาด  นาฏศิลป์) 100 %      

 4. เพื่อให้ผู้เรียนไดส้ร้างผลงานของ ข้อย่อย เขียน ร้อง รำ พัฒนาสุนทรียภาพ       

     นักเรียนท่ีมีคุณภาพและสามารถเข้า 3.1.1, 3.1.4, ด้านคุณภาพ       

     ร่วมกิจกรรมวาดเขียน ร้อง รำ  3.2.1-3.2.2, 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน       

     พัฒนาสุนทรียภาพ 3.3.2, 3.3.3, ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ       

  3.3.5 สูงขึ้น 10 %       

  3.4.1- 3.4.5 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม       

   กิจกรรมวาดเขยีน ร้อง รำ        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

   (ทัศนศิลป์ ดนตรี และ       

   นาฏศิลป์) 100 %       

  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ         

 3.6 กิจกรรมกีฬาพัฒนาผลสัมฤทธิ์    1,000 - - พ.ค.65- นายเต็มยศ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 70 ม ี    มี.ค.66 แก้วแกมทอง 

 1. เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ข้อย่อย 1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการ  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา      

    โดยผ่านการจัดการเรยีนรู้ที่สอดแทรก  1(1.1), 4(4.1) จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ สุขศึกษาและพลศึกษา       

    ทักษะทางด้านกีฬา 5(5.6) เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาที ่ ระดับ 2 ขึ้นไป และม ี      

 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนม ี ข้อ 1(1.2) สอดแทรกทักษะทางด้านกีฬา ความสามารถในการปฏิบัต ิ      

    ความสามารถในการปฏิบตัิทักษะ ข้อย่อย 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข ทักษะทางด้านกีฬา และ      

    ทางด้านกีฬา อภิปรายแลกเปลีย่น 1(1.3) ศึกษาและพลศึกษามีแผนการ แก้ปญัหา      

    ความคิดเห็น และแก้ปัญหาเฉพาะ มฐ.3 ข้อ 3.1, จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะ 2. ครูจัดการเรียนการสอน      

    หน้า โดยผ่านการจัดการเรยีนรูท้ี่ 3.2, 3.3, 3.4 ทางด้านกีฬา อย่างน้อย 1  โดยสอดแทรกทักษะ      

    สอดแทรกทักษะกีฬา ข้อย่อย หน่วยการเรียนรู ้ ทางด้านกีฬา      

  3.1.1, 3.1.4, ด้านคุณภาพ       

  3.2.1-3.2.2, 1. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับ        

  3.3.2, 3.3.3, ผลการเรยีนเฉลีย่วิชาสุขศึกษา       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  3.3.5 และพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้น       

  3.4.1- 3.4.5 ไปและมีความสามารถในการคดิ       

   แก้ปัญหา       

   2. ครูสามารถสอดแทรกหลัก       

   ทักษะทางด้านกีฬา ในการ        

   จัดการเรียนการสอนได ้       
  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง         

      ประเทศ         

 3.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิภ์าษา    6,000 - - พ.ค.65- นางสาวกาญจนา    

      อังกฤษโดยใช้สื่อและนวัตกรรม       มี.ค.66 พรหมสุด 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนอย่างน้อย       

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อย่อย - นักเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ ์      

     โดยการใช้สื่อและนวตักรรม 1(1.1), 4(4.1) ทางการเรียนในรายวิชา ทางการเรียนเพิม่ขึ้นตาม       

 2. เพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ใน 5(5.5) ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เกณฑ์ที ่สถานศึกษา      

    การจัดการเรียนการสอน ข้อ 1(1.2) ด้านคุณภาพ กำหนด      

  ข้อย่อย - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 2. นักเรียนอย่างน้อย       

  1(1.3) เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี่อ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  มฐ.3 ข้อ 3.1, เพิ่มขึ้นตามเกณฑเ์ป้าหมายที ่ การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ      

  3.2, 3.3, 3.4 สถานศึกษากำหนด       

  ข้อย่อย        

  3.1.1, 3.1.4,        

  3.2.1-3.2.2,        

  3.3.2, 3.3.3,        

  3.3.5        

  3.4.1- 3.4.5        

  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
 3.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์    1,000 - - พ.ค.65- นางวิไลรัตน์ 

      ทางการเรียนการงานอาชีพ            มี.ค.66 ปริยานุกูล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน      
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อย่อย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ      
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1(1.1), 4(4.1) การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี งานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษา      
     ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1-6 มีค่าเฉลี่ยสูง 5(5.8) 1-6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 70 ที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยสูง กว่า      
     กว่าร้อยละ 70 ข้อ 1(1.2) 2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ร้อยละ 70      
 2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ข้อย่อย พื้นฐานงานอาชีพ เพื่อเป็น 2. ผลงาน /ช้ินงานของ      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     สอดคล้องกับหลักสตูร ผู้เรยีน  1(1.3) พื้นฐานในการประกอบอาชีพ นักเรียน      
     ท้องถิ่น /ชุมชน และสภาวะ มฐ.3 ข้อ 3.1, 3. นักเรียนทุกคนนำความรู้และ       
     การเปลี่ยนแปลงของสงัคม 3.2, 3.3, 3.4 ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ใน       
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานงาน ข้อย่อย ชีวิตประจำวัน       
     อาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ 3.1.1, 3.1.4, ด้านคุณภาพ       
     ประกอบอาชีพ 3.2.1-3.2.2, 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม       
 4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และ 3.3.2, 3.3.3, สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ       
     ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน 3.3.5 เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6       
     ชีวิตประจำวัน 3.4.1- 3.4.5 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 70       
   2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานงาน       
   อาชีพ เป็นพื้นฐานในการ       
   ประกอบอาชีพ       
   3. นักเรียนนำความรู้และ       
   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน       

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

4 โครงการส่งเสริม พัฒนา คุณภาพ    82,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา 

 ผู้เรียน       มี.ค.66 ภัคดีอักษร 

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มฐ. 1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      
 ให้สูงข้ึน ข้อที่ 1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูน ความพึงพอใจในการร่วม      
 2. เพือ่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏบิัติ ข้อย่อย1(1.1,1.2) วิทยาคารทุกคน กิจกรรม      
 จริง  ใช้ทักษะกระบวนการคิด ในการ 2(2.2),  ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      
 แก้ปัญหาต่างๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  5(5.1-5.8) - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ ได้รับการพัฒนาทักษะ      
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามตระหนักและ ข้อที ่1(1.2) เรียนในด้านวิชาการสูงขึ้น ตามที่ตนเองถนัดและ      
 เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้เรื่องราวตา่ง ๆ 2(2.3), 3(3.1) - นักเรียนสามารถคดิวิเคราะห ์ สนใจ      
 4. เพื่อจัดหาสื่อพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถ 4(4.1,4.3) ตามศักยภาพของตนเองได ้       
 เรียนรูเ้นื้อหาได้ง่ายขึน้   มฐ.3 ข้อที่ 3.1 - นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ       
 5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู ่ ข้อย่อย 3.1.1 สูงขึ้น       
 คณะและใช้กระบวนการกลุม่ในการ 3.1.2,3.1.4 - นักเรียนตระหนักและสร้างเจต       
 ทำงานให้บรรลเุป้าหมายร่วมกันได้  คติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ       
 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัด  - เพื่อให้ผู้เรียนเกดิศรัทธาและ       
 กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ  สำนึกในความสำคัญของ       
   พระพุทธศาสนา         
   - นักเรียนรักการเรียนรู้และมี        
   ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

   ตนเองอย่างต่อเนื่อง         
          
          
  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
 4.1 กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ ์    5,000 - - พ.ค.65- นางสาวสรญา 

      ภาษาไทย              มี.ค.66 อินทร์แก้ว 
 วัตถุประสงค์      มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี     และครูกลุ่มสาระฯ 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมศีักยภาพและ ข้อย่อย 1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูน ความพึงพอใจในการร่วม     ภาษาไทย 
    อัจฉริยภาพด้านภาษาไทย 5(5.1) วิทยาคารทุกคน กิจกรรม      
 2. เพือ่ใหผู้้เรียนมีทักษะการคดิ วิเคราะห ์ ข้อ 1(1.2) ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      
    เขียนสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม ข้อย่อย 1(1.3) 1. นักเรียนมีศักยภาพและ ทักษะด้านภาษาไทยตาม      
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจใน 2(2.3), 4(4.2) อัจฉริยภาพดา้นภาษาไทย ศักยภาพ      
     ความเป็นไทย อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สบืสาน มฐ.3  2. นักเรียนมีทักษะดา้นการคดิ       
     วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติไทย ข้อ 3.1,3.2,3.4 วิเคราะห์ เขียนสื่อความ ได ้       
 4. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู้ ข้อย่อย อย่างเหมาะสม       
    ภาษาไทย 3.1.2, 3.1.4 3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน       
  3.2.1, 3.2.2 ความเป็นไทยอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน       
  3.4.4, 3.4.5 วัฒนธรรมท้องถิ่น และชาตไิทย       
   4. นักเรียนมีทักษะดา้นภาษาไทย       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

   และใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ       
   ในการติดต่อสื่อสารตามศักยภาพ       
   5. นักเรียนมีทักษะการคิด        
   วิเคราะห์ เขียนสื่อความหมายได ้       
   อย่างเหมาะสม       
          
          
  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
 4.2 กิจกรรมพฒันาทักษะการเรียนรู ้    5,000 - - พ.ค.65- นางสาวสุวรรณี  

      คณิตศาสตร์       มี.ค.66 ภักดีแก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนไดร้ับการ      

 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้อย่อย 1(1.2) - นักเรียนทุกคนไดร้ับการ พัฒนาความรู้ ทักษะ      
     วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  5(5.3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กระบวนการทาง      
 2. เพือ่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน ข้อ 1(1.2) ทางด้านคณิตศาสตรส์ามารถ คณิตศาสตร์ และเจตคติที ่      
     วิชาคณิตศาสตร์  ข้อย่อย 1(1.3) นำความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการ ดีต่อคณติศาสตร ์      
 3) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทาง 2(2.3), 4(4.2) ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น       
     คณิตศาสตร์และสามารถแก้ปญัหาใน มฐ.3  ด้านคุณภาพ       
     ชีวิตประจำวันได ้ ข้อ 3.1,3.2,3.4 1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ        
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  ข้อย่อย เรียนในด้านคณิตศาสตรส์ูงขึ้น        
  3.1.2, 3.1.4 2. นักเรียนมีความความถนัด       
  3.2.1, 3.2.2 ความสนใจทางคณติศาสตร ์       
  3.4.4, 3.4.5 ได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิตรง       
   ตามศักยภาพของตนเอง       
          
          
          
          
          
 4.3 กิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก (Math      10,000 - - ม.ค.66- นายอภิรัฐ 

      Camp)       มี.ค.66 หนูอุไร 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.2) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      

 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ใน  ข้อย่อย 1(1.1) - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ความพึงพอใจในการร่วม      
     การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง มี  5(5.3) ปีที่ 1 จำนวน 90 คน กิจกรรม      
     กระบวนการทำงานอย่างมี  ข้อ 1(1.2) ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      
     ประสิทธิภาพ   ข้อย่อย 1(1.3) - นักเรียน ไดร้ับประสบการณ์  ทักษะกระบวนการทาง      
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคดิวิเคราะห ์ 2(2.3), 4(4.2) จากการเรียนรู้ จากการปฏิบตัิ  คณิตศาสตร์ตามศักยภาพ      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     อย่างมีเหตุผล มฐ.3  จริง มกีระบวนการทำงานอย่าง        
 3. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ในการทำงาน ข้อ 3.1,3.2,3.4 มีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดี        
     เป็นกลุ่มและการปรับตัวในการอยู ่ ข้อย่อย ต่อวิชาคณิตศาสตร์         
     ร่วมกันกับผู้อื่น 3.1.2, 3.1.4        
 4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ 3.2.1, 3.2.2        
     ของคณิตศาสตร์ และมเีจตคตทิี่ดีต่อ 3.4.4, 3.4.5        
     คณิตศาสตร ์         
 5. เพื่อพัฒนาศกัยภาพของครูในการจัด         
     กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ         
          
          
          
          
          
  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ         
 4.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ    5,000 - - พ.ค.65- นางสมพร  

      ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            มี.ค.66 อินทะมสุิก 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม       
 - เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัต ิ ข้อย่อย 1(1.2) - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ี 100 เปอร์เซ็นต ์      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 จริง  มีประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ 5(5.2) ที่ 1 จำนวน 20 คน และ 2. นักเรียนได้ผ่านทุก       
 หลากหลาย เพื่อนำไปแกไ้ขปัญหาและ ข้อ 1(1.2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  กิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต ์      
 นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ข้อย่อย 1(1.3) 4 จำนวน 20 คน 3.นักเรียนมุ่งมัน่ตั้งใจในการ      
  2(2.3), 4(4.2) ด้านคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมและม ี      
  มฐ.3  - นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี  ความสามารถในทักษะ      
  ข้อ 3.1,3.2,3.4 ที่ 1 จำนวน 20 คน และนักเรียน กระบวนการด้าน      
  ข้อย่อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4จำนวน วิทยาศาสตร์ 50 เปอร์เซ็นต ์      
  3.1.2, 3.1.4 20 คน ซึ่งเลือกเรียนในแผนการ 4. นักเรียนแสดง ละคร      
  3.2.1, 3.2.2 เรียนวิทย์-คณิตได้ฝึกฝนทักษะ วิทยาศาสตร์หน้าเสาธง       
  3.4.4, 3.4.5 กระบวนการวิทยาศาสตร ์ จำนวน 2 ชุด      
   ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง       
          
          
          
          
          
          
 4.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์    10,000 - - ม.ค.65- นางจินตนา  

 วัตถุประสงค ์     มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม     ก.พ.65 บรรจงเมือง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 - เพื่อ ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการ ข้อย่อย 1(1.2) - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ี 90 เปอร์เซ็นต ์      
 ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ 5(5.2) ที่ 3 จำนวน 80 คน และ 2. นักเรียนได้ผ่านทุก      
 หลากหลาย เพื่อนำไปแกไ้ขปัญหาและ ข้อ 1(1.2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  กิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต ์      
 นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ข้อย่อย 1(1.3) 6 จำนวน 20 คน 3. นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจใน      
  2(2.3), 4(4.2) ด้านคุณภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมและม ี      
  มฐ.3  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  การแข่งขันเพื่อได้รับ      
  ข้อ 3.1,3.2,3.4 3 จำนวน 80 คน ได้เข้าร่วมค่าย รางวัล      
  ข้อย่อย วิทยาศาสตร์และนักเรยีน       
  3.1.2, 3.1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        
  3.2.1, 3.2.2 จำนวน 20 คนได้เป็นนักเรยีนพี ่       
  3.4.4, 3.4.5 เลี้ยงและเป็นวิทยากรในค่าย       
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          
  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ         
 4.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา    5,000 - - พ.ค.65- นายสุทิศ  ช่วยด้วง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 50 เข้า    มี.ค.66  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกดิศรัทธาและสำนึกใน ข้อ 1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา สอบนักธรรม      
 ความสำคญัของพระพุทธศาสนา ข้อย่อย  คาร ทุกคนเข้าร่วมกจิกรรม       
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ  5(5.4) เข้าสอบนักธรรม       
 และซาบซึ้งในคณุของพระรตันตรยั ข้อ 1(1.2) ด้านคุณภาพ       
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ ข้อย่อย 1. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม       
 เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรม 1(1.3) ที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม       
 อย่างถูกต้อง มฐ.3  2. นักเรียนสามารถนำหลักธรรม       
  ข้อ 3.1,3.2,3.4 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน       
  ข้อย่อย ได ้       
  3.1.2, 3.1.4        
  3.2.1, 3.2.2        
  3.4.4, 3.4.5        
          
          
          



 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 128 ~ 
 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          
          
          
          
          
  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ         
 4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้    4,000 - - พ.ค.65- นายเต็มยศ 

 สุขศึกษาและพลศกึษา       มี.ค.66 แก้วแกมทอง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ - นักเรียนการพัฒนาตนเอง      

 1. เพื่อจัดหาสื่อพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถ ข้อย่อย  - นักเรียนโรงเรียนทางพูน ทางด้านร่างกาย  จิตใจ        
     เรียนรู้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 5(5.6) วิทยาคารทุกคน อารมณ์  และสังคมม ี      
 1.2 เพือ่แก้ปัญหานักเรียนที่เรียนรู้ช้าให้  ข้อ 1(1.2) ด้านคุณภาพ สุขภาพท่ีดีเหมาะสมกับวัย      
      สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อนในช้ันเรียน ข้อย่อย 1(1.3) 1. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง - นักเรียนมีสรรถภาพ      
 1.3 เพื่อสร้างบรรยากาศในการจดัการ 2(2.3), 4(4.2) ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์ ร่างกายที่ดีพัฒนาขึ้นและ      
      เรียนการสอนที่ด ี มฐ.3  และสังคมมสีุขภาพท่ีดีเหมาะสม สามารถเรียนได้ทันเท่าทัน      
  ข้อ 3.1,3.2,3.4 กับวัย เพื่อน      
  ข้อย่อย 2. นักเรียนมีผลการเรยีนสูงขึ้น       
  3.1.2, 3.1.4 และมสีมรรถภาพทางกายที ่       
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  3.2.1, 3.2.2 พัฒนาขึ้น       
  3.4.4, 3.4.5        
 4.8 กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรค    30,000 - - พ.ค.65- นายเต็มยศ 
      ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019       มี.ค.66 แก้วแกมทอง 
 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.2) ด้านปริมาณ - คณะครูและนักเรียน      
 1. เพื่อให้คณะครู นักเรียนและ ข้อย่อย 4(4.2) - คณะครูและนักเรียนโรงเรยีน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร      
 ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหน้าเขาไดรู้้ มฐ.2  ทางพูนวิทยาคารร้อยละ 100  ร้อยละ 100 สามารถ      
 เกี่ยวกับเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019  ข้อ 2.2(2.2.2, สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อ ป้องกันตนเองจากเชื้อ      
 สามารถหาวิธีป้องกันตนเองได้ และม ี 2.2.5) ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้      
 สุขภาพท่ีด ี  ด้านคุณภาพ       
 2. เพื่อให้คณะครู นักเรียนและ  - คณะครูและนักเรียนโรงเรยีน       
 ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหน้าเขาไดรู้้  ทางพูนวิทยาคารสามารถ       
 เกี่ยวกับเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 สามารถ  ป้องกันตนเองจากเชือ้ไวรัสโคโร       
 หาวิธีป้องกันตนเองได้ และมีสุขภาพท่ีดี  น่า 2019 ได้อย่างถูกวิธี       
  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่าง         
      ประเทศ         
 4.9 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง    5,000 - - พ.ค.65- นางสาวสาวิตรี 

      ภาษา       มี.ค.66 นาคแท้ 
 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนอยา่งน้อย       
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านการ  ข้อย่อย 1(1.1) - นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 80 มีการพัฒนา       

    เรียนภาษาอังกฤษ 5(5.5) ให้มีความรู้ความสามารถในการ ทางภาษา มากขึ้น      

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ  ข้อ 1(1.2) เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 2. นักเรียนอย่างน้อย       

    ขยันหมั่นเพียรรู้จกัใช้เวลาว่างให้  ข้อย่อย 1(1.3) ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษ       

    เกิดประโยชน์  2(2.3), 4(4.2) - นักเรียนมีพัฒนาการในการ ในการสื่อสาร       

 3. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการ  มฐ.3  เรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 3. นักเรียนอย่างน้อย       

    เรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ  ข้อ 3.1,3.2,3.4 สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างม ี ร้อยละ 80 มีพัฒนาการ      

    และสร้างเจตคตทิี่ดีต่อผู้เรียน ข้อย่อย ประสิทธิภาพมากขึ้นร้อยละ 2 ต่อทักษะภาษาอังกฤษด ี      

 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช ้ 3.1.2, 3.1.4  ขึ้นตามศักยภาพ      

    ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้ 3.2.1, 3.2.2        

    อย่างมีประสทิธิภาพ 3.4.4, 3.4.5        

  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
 4.10 กจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้การ    3,000 - - พ.ค.65- นางวิไลรัตน์ 

       งานอาชีพ       มี.ค.66 ปริยานุกูล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน      
 1. พัฒนาแผนการสอนและหลักสตูร  ข้อย่อย 1(1.1) 1. มีหลักสตูรกลุ่มสาระการ  ของนักเรียนสูงขึ้น      
     ให้สอดคล้องกับความต้องการของ  5(5.8), 6(6.1) เรียนรู้การงานอาชีพ (ปรับปรุงปี  2. มีสื่อและเอกสารการ      
     ผู้เรียนสามารถนำความรูไ้ปใช้ใน  ข้อ 1(1.2) พ.ศ.2563) จำนวน 1 เล่ม              สอน      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     ชีวิตประจำวัน ข้อย่อย 1(1.3) 2. ครูมีการพัฒนาแผนการสอน 3. มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ      
 2. ฝึกฝนนักเรยีนให้มีความสามารถ  2(2.3), 4(4.2) ของครูตรงตามจุดประสงค์ของ การเรยีนรู ้      
     ด้านวิชาชีพและส่งผลต่อการเข้า  มฐ.3  หลักสตูร ทุกคนอย่างน้อยภาค       
     ร่วมแข่งขันทางวชิาการ ข้อ 3.1,3.2,3.4 เรียนละ 1 รายวิชา       
 3. จัดบรรยากาศในห้องเรียนใหเ้อื้อ ข้อย่อย 3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ       
     ต่อการเรียนรู ้ 3.1.2, 3.1.4 วิชาชีพการงานอาชีพอย่างน้อย       
 4. ผลิตสื่อและเอกสารการสอนใหม้ี 3.2.1, 3.2.2 10 รายการ       
     ประสิทธิภาพ 3.4.4, 3.4.5 4. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ       
 5. พัฒนาครูให้มีความรูค้วามสามารถใน  เรียนรู้ จำนวน 1  ห้องเรียน       
    การจัดการเรียนการสอน  ด้านคุณภาพ       
 6. มีการนิเทศตดิตามการจดัการเรียน  1. ครูมีศักยภาพในการจัดการ       
    การสอนของครู  เรียนการสอนวิชาที่ตนเอง       
   รับผิดชอบ       
   2.  นักเรียนมีทกัษะทางด้าน       
   อาชีพสูงข้ึน       

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

พิจารณา พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ    96,960 - - พ.ค.65- นางสาวกาญจนา  

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ - อัจฉริยภาพในด้านต่างๆ    มี.ค.66 พรหมสุด 

 1. เพื่อส่งเสรมิอัจฉริยภาพของผู้เรยีนใน ข้อที ่1(1.1) -นักเรียนโรงเรียนทางพูนวทิยา - ผลการประกวด/แข่งขัน      

    ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อย่อย 1.(1.1, คารทุกคน อัจฉริยภาพในด้านต่างๆ      

 2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนได้มโีอกาส 1.2), 2(2.3), ด้านคุณภาพ - การพัฒนาทักษะด้าน      

    แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน 5(5.1-5.7)   -นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ตา่งๆของนักเรียนอย่างม ี      

     รูปแบบและวิธีการตา่ง ๆ ที ่ ข้อที ่1(1.2) คาร ร้อยละ 80 ได้รับการ ประสิทธิภาพ      

     หลากหลายและเหมาะสม ข้อย่อย พัฒนาความรู้และทักษะอย่าง       

  3(3.1), 4(4.3)   เต็มตามศักยภาพ และมีโอกาส       

  มฐ.3  แสดงออกถึงความรู้ความ       

  ข้อที่ 3.1, 3.4  สามารถในรูปแบบและวิธีการ       

  ข้อย่อย ต่าง ๆที่หลากหลายและเหมาะสม       

  3.1.2, 3.4.4        

 5.1 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง    3,000 - - พ.ค.65- นางสาวอมรรัตน์  

 ภาษาไทย       มี.ค.66 มุสิกะโรจน ์

 วัตถุประสงค์  ด้านปริมาณ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนในด้าน  -นักเรียนทุกคนได้รับการ ส่งเสริม ร้อยละ 80 มีความพงึพอใจ      

    ภาษาไทย มฐ.1  และพัฒนาศักยภาพศักยภาพ 2. นักเรียนมีความรู้       

 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี ข้อที ่1(1.1) ทางด้านภาษาไทยสามารถนำ ความสามารถทางภาษาไทย      

    ความสนใจและความถนัดดา้น ข้อย่อย  ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา ในการเข้าร่วมแข่งขันงาน      

    ภาษาไทยให้มีความเป็นเลิศ  1.(1.1),  ต่อในระดับทีสู่งขึ้น ศิลปหัตถกรรม นักเรียน      

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียน 2(2.3), 5(5.1)    ด้านคุณภาพ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา      

 วิชาภาษาไทย ข้อที ่1(1.2) 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ        

  ข้อย่อย เรียนในด้านภาษาไทยสูงขึ้น       

  3(3.1), 4(4.3)   2. นักเรียนมีความความถนดั       

  มฐ.3  ความสนใจทางภาษาไทยได้รับ       

  ข้อที่ 3.1, 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมตรงตาม       

  ข้อย่อย ศักยภาพของตนเอง       

  3.1.2, 3.4.4        

          

 5.2 กิจกรรมยุวกว ี  ด้านปริมาณ 1. นักเรียนสามารถใช้ 5,000 - - พ.ค.65- นางสาวอมรรัตน์  

 วัตถุประสงค ์  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาษาไทยในการสื่อสาร     มี.ค.66 มุสิกะโรจน ์

 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถใช้   โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ได้ร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งมี  กิจกรรมภาษาไทยอย่าง 2. นักเรียนกล้าแสดงออก       

    ประสิทธิภาพ  สร้างสรรค์ทุกคน มีความเป็นผู้นำ มีความ      

 2. เพื่อฝึกให้ผู้เรยีนกล้าแสดงออก มี  ด้านคณุภาพ สามัคคีและช่วยเหลือกัน      

    ความเป็นผู้นำ มีความสามัคคีและ  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในการทำงานร่วมกัน      

    ช่วยเหลือกันในการทำงานร่วมกัน  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ร้อยละ  3. นักเรียนมีพัฒนาทักษะ      

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิง  80 มทัีกษะการเขียนการสื่อสาร การเขียนเชิงสร้างสรรค ์      

     สร้างสรรค์ของนักเรียน  อย่างสร้างสรรคด์ีขึ้น มากขึ้น      
 5.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิด้าน     5,000 - - พ.ค.65- นายอภิรัฐ หนูอุไร 

      คณิตศาสตร์       มี.ค.66  

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ 1. นักเรียนเข้าร่วม      

 1. เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนในด้าน ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนร้อยละ 20 ได้รบัการ  กิจกรรมร้อยละ 80 มี      

     คณิตศาสตร ์ ข้อย่อย  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความพึงพอใจ      

 2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการ 1.(1.2),  ทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถ 2. นักเรียนมีความรู้       

    จัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 2(2.3), 5(5.3)    นำความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ ความสามารถทาง      

 3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี ข้อที ่1(1.2) ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณิตศาสตร์ในการเข้าร่วม      

     ความสนใจและความถนดัด้าน ข้อย่อย ด้านคุณภาพ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม       

     คณิตศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ  3(3.1), 4(4.3)   1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ  นักเรียนระดับเขตพื้นท่ี      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียน มฐ.3  เรียนในด้านคณิตศาสตรส์ูงขึน้  การศึกษา      

     วิชาคณิตศาสตร ์ ข้อที่ 3.1, 3.4 2. นักเรียนมีความความถนัด       

  ข้อย่อย ความสนใจทางคณติศาสตร ์       

  3.1.2, 3.4.4 ได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิตรง       

   ตามศักยภาพของตนเอง       

          

          

          

          

          

 5.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิด้าน   ด้านปริมาณ 1.นักเรียนร้อยละ 70 ม ี 5,000 - - พ.ค.65 นางอรพิน  
      วิทยาศาสตร์  -นักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    มี.ค.66 ปราชญ์นคร 
 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู ้      
 1. เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน ข้อที ่1(1.1) จำนวน 20 คน และนักเรียน วิทยาศาสตร ์      
     ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ข้อย่อย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และเทคโนโลยีสูงขึ้น      
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหสู้งขึ้น 1.(1.2),  จำนวน 10 คน 2.นักเรียนร้อยละ 70       
 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีทกัษะ 2(2.3), 5(5.2)    ด้านคุณภาพ สามารถจัดทำโครงงาน      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     กระบวนการคิด คิดวเิคราะห์ คิด ข้อที ่1(1.2) -นักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต  วิทยาศาสตร์ได ้      

     สร้างสรรคด์้วยกระบวนการโครงงาน ข้อย่อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  3. นักเรียนร้อยละ 70 ม ี      
     วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ เพื่อ 3(3.1), 4(4.3)   จำนวน 20 คน และนักเรียน  ความพึงพอใจต่อกิจกรรม      
     นำไปสู่กระบวนการคิดแก้ปญัหาอย่าง มฐ.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และองค์ความรู ้      
     สร้างสรรคแ์ละนำไปประยุกต์ใช้ใน ข้อที่ 3.1, 3.4 จำนวน 10 คนได้เรียนรู้และฝึก        
     ชีวิตประจำวันได ้ ข้อย่อย ทักษะกระบวนการโครงงาน        

  3.1.2, 3.4.4 วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัตจิริง         
 5.5 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง    5,000 - - พ.ค.65- นายสุทิศ  ช่วยด้วง 

      สังคมศึกษา       มี.ค.66  

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ 1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ      

 1. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้  ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทางการเรียนในรายวิชา      

    แสดงออกซึ่งความสามารถในดา้น  ข้อย่อย  ในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ สังคมศึกษา ศาสนาและ      

    ทักษะ ทางวิชาการ  ด้านสังคมศึกษา 1.(1.1),  ด้านสังคมศึกษาทักษะทีเ่ป็น วัฒนธรรมทุกวิชาอยู่ใน      

 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นกัเรียน  2(2.3), 5(5.4)    ประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ระดับ 2 ร้อยละ 70      

    แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศดา้น ข้อที ่1(1.2) ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน 2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม      

    วิชาการสาระสังคมศึกษา  ข้อย่อย เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร้อย งานวันมัธยม และกิจกรรม      

 3. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 3(3.1), 4(4.3)   ละ  80 วันวิชาการโรงเรยีนและ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    ของนกัเรียนตามตัวช้ีวัด มฐ.3  ด้านคุณภาพ กิจกรรมที่หน่วยงาน      

  ข้อที่ 3.1, 3.4 1. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม ภายนอกจัดขึ้น      

  ข้อย่อย กิจกรรมต่างๆ  ท้ังกิจกรรมทาง        

  3.1.2, 3.4.4 วิชาการและกิจกรรมสรา้งสรรค์        

   ต่างๆ       

   2. บุคลากรได้มโีอกาส       

   ปฏิบัติงานร่วมกันทำใหเ้กิด       

   ทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริม       

   ศักยภาพของนักเรียนและ       

   ประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง       

   กว้างขวาง       

 5.6 กจิกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็น    38,960 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์ 
      เลิศด้านดนตรีวงโยธวาทิต       มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 
 วัตถุประสงค ์ มฐ.1  ด้านปริมาณ - นักเรียนสามารถแสดง      
 1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของ ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนวงโยธวาทิตจำนวน  ผลงานต่อหน้าสาธารณชน      
    นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนทางพูน ข้อย่อย  45 คน ได้ และได้รับรางวัลจาก

การ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     วิทยาคาร 2(2.3), 5(5.7)    ด้านคณุภาพ เข้าร่วมการแข่งขัน      
 2. เพือ่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม ข้อที ่1(1.2) - นักเรียนวงโยธวาทิตมีความรู้        
     วิชาการมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 ข้อย่อย ความสามารถเชิงประจักษ์ ม ี       
 3. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3(3.1), 4(4.3)   ทักษะเพิ่มเตมิด้านดนตรี        
     ประจำปีการศึกษา 2565 มฐ.3  สามารถทำการแสดงได้อย่าง       
 4. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความ  ข้อที่ 3.1, 3.4 เต็มศักยภาพ       
     สามารถเชิงประจักษ์พัฒนาตนเอง ข้อย่อย        
     มีจิตอาสาได้ทำกิจกรรม สร้างชื่อเสียง 3.1.2, 3.4.4        
     เกียรติยศให้แก่โรงเรียน         
 5. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมทักษะทาง         
     ด้านดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต         
 6. เพื่อให้นักเรียนวงโยธวาทิตมีคุณลักษณะ         
     อันพึงประสงค์ และกระบวนการทำงาน         
     เป็นทีมอย่างยอดเยี่ยม ใช้เวลาว่างให้เกิด         
     ประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด            
 5.7 กิจกรรมความเป็นเลิศด้านดนตรี    15,000 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์ 

      และนาฏศลิปส์ากล       มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ 1. ครูผู้สอนมีแผนจดัการ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. ส่งเสรมิความสามรถของนักเรียน  ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร     เรียนรู้ทุกรายวิชา      

     ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์ ข้อย่อย  ท่ีมีความสามารถศิลปะ ดนตรี และ 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน       

 2. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของ 2(2.3), 5(5.7)    นาฏศิลป์ ทุกคน    ของนักเรียนสูงขึ้น      

     ท้องถิ่น ข้อที ่1(1.2) ด้านคุณภาพ 3. นักเรียนมีทักษะทาง      

  ข้อย่อย - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร    ภาษาทั้ง 4 ทักษะสูงขึ้น      

  3(3.1), 4(4.3)   ร้อยละ 85 มีผลการเรียนทางด้าน       

  มฐ.3  วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์และ       

  ข้อที่ 3.1, 3.4 สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน       

  ข้อย่อย ได้ และสามารถแสดงกิจกรรมใน       

  3.1.2, 3.4.4 โรงเรียน และนอกโรงเรียน มีผลงาน       

   รางวัลในการแข่งขัน       

 5.8 กิจกรรมความเป็นเลิศด้านศลิปะ    5,000 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ ์

      พ้ืนบ้าน       มี.ค.66 ทวีเลศิสกุล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ - นักเรียนสามารถแสดง      

 1. ส่งเสรมิความสามรถของนักเรียน ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนท่ีมีความสามารถ ผลงานต่อหน้าสาธารณชน      

     ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์ ข้อย่อย  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์  ได้ และได้รับรางวัลจาก      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     พื้นบ้านท้องถิ่น 2(2.3), 5(5.7)    จำนวน 20 คน การเข้าร่วมการแข่งขัน      

 2. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของ ข้อที ่1(1.2) ด้านคุณภาพ       

     พื้นบ้านท้องถิ่น ข้อย่อย - นักเรียนมีสุขภาพกายและ       

 3. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมไดมุ้่งมัน่ใน 3(3.1), 4(4.3)   สขุภาพจิตทีด่ี ได้แสดงออกทั้ง       

     การทำงานซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลกัษณะ มฐ.3  กิจกรรมในโรงเรยีน และนอก       

     อันพึงประสงค์ และกระบวนการ ข้อที่ 3.1, 3.4 โรงเรียน มีผลงานรางวัลในการ       

     ทำงานเป็นทีมอย่างยอดเยี่ยม ใช้ ข้อย่อย แข่งขัน       

     เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก 3.1.2, 3.4.4        

     สิ่งเสพติด         

 5.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ    5,000 - - พ.ค.65- นายเต็มยศ   

      ด้านกีฬา       มี.ค.66 แก้วแกมทอง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ - ผู้เรียนเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

     

 1. เพือ่ให้ผู้เรียนไดส้ามารถแสดงออกถึง ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา กีฬาท่ีตนเองถนัดและชื่น      

     กิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัดสู ่ ข้อย่อย  คาร ชอบ      

     ความเป็นเลิศ 2(2.3), 5(5.6)    ด้านคุณภาพ - ผู้เรียนสร้างช่ือสียงใน      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะทาง ข้อที ่1(1.2) - ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขัน ทางด้านกีฬาให้กับ

โรงเรียน 

     

     ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ และสังคม ข้อย่อย กีฬา มีทักษะความสามารถ       

 3. เพื่อให้ผู้เรียนไดรู้้จักการใช้เวลาว่างให ้ 3(3.1), 4(4.3)   ทางด้านที่ตนเองถนัด และ       

     เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก มฐ.3  ประสบการณ์ในการแข่งขัน        

     สิ่งเสพติด ข้อที่ 3.1, 3.4 สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน       

  ข้อย่อย        

  3.1.2, 3.4.4        

          

          

          

          

          

 5.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ    10,000 - - พ.ค.65- นางสาวสาวิตรี 

      ทางภาษาอังกฤษ by English &        มี.ค.66 นาคแท้ 

      Leadership  Camp         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1  ด้านปริมาณ - ผู้เรียนมีทักษะการฟัง 
พูด  

     

 1. เพือ่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาใน  ข้อที ่1(1.1) - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  อ่าน เขียน ดีขึ้นตาม      

     ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้  ข้อย่อย 1(1.1) โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ศักยภาพ      

     แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย  2(2.3), 5(5.5)    ไดร้่วมกจิกรรมภาษาอังกฤษ       

     นอกห้องเรียน ข้อที ่1(1.2) อย่างสร้างสรรค์ทุกคน       

 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถใช้  ข้อย่อย ด้านคุณภาพ       

     ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี  3(3.1), 4(4.3)   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        

     ประสิทธิภาพ มฐ.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ร้อย       

 3. เพื่อฝึกให้ผู้เรยีนกล้าแสดงออก มี ข้อที่ 3.1, 3.4 ละ 80 มีผลการเรียน       

     ความเป็นผู้นำ มีความสามคัคแีละ ข้อย่อย ภาษาอังกฤษดีขึ้น       

    ช่วยเหลือกันในการทำงานร่วมกัน 3.1.2, 3.4.4        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

6 โครงการการดูแลนักเรียนพิเศษเรียน    2,000 - - พ.ค.65- นางสาวจันทิมา   

 รวม (กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน       มี.ค.66 จันทวาส 

 ของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้)           

 วัตถุประสงค์      มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ 1. ครูผู้สอนสามารถจัด      

 1. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขยีนไม่  ข้อย่อย 1(1.1), 1. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีมี  กระบวนการกเรียนรู้ที่      

     ถูกต้องของนักเรียน ม.1-ม.3 เป็น 3(3.1-3.2) ปัญหาด้านการอ่านและการ ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน      

     รายบุคคล 4(4.3) เขียนสามารถอ่านและเขียนได ้ และการเขียนตลอดจนม ี      

 2. เพื่อให้นักเรียนบกพร่องทางการ มฐ.2 ข้อ  2. นักเรียนบกพร่องทางการ กระบวนการวดัและ      

     เรียนรู้สามารถอ่านนออกเขียนได ้ 2.2(2.2.8) เรียนรูส้ามารถอ่านและเขียนได ้ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ      

     ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มฐ.3 ข้อ 3.1 ด้านคุณภาพ     เหมาะสมกับวัยและพัฒนา      

 3. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัต 3.2, 3.3, 3.4 1. นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน ความสามารถทางการเรียน      

     กรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ข้อย่อย เขียนและสามารถอ่านเขียน ได้เต็มศักยภาพ         

  3.1.1, 3.1.4 ได้มากข้ึน 2. นักเรียน ร้อยละ 80 ผ่าน       

  3.2.2 2. นักเรียนทีบ่กพร่องทางการ ทุกกิจกรรมในโครงการ      

  3.3.1, 3.3.5 เรียนรูส้ามารถอ่านและเขียน       

  3.4.4-3.4.5 ได้มากข้ึน       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

7 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการมี    45,000 - - พ.ค.65- นางจินตนา   

 งานทำ       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์      มฐ.1 ข้อ 1(1.1) ด้านปริมาณ - ร้อยละ 80 ข้ึนไปของ      

 - เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสมรรถนะ ข้อย่อย  - นักเรียนไดร้ับการพัฒนา นักเรียนได้รับการพัฒนา      

 สาขาวิชาชีพตามแนวทางการจัดการ 6(6.1, 6.2) กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น      

 เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มฐ.2 ข้อ 2.3 สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพไม ่ สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ      

  2.3.3 น้อยกว่าร้อยละ 80       

   ด้านคุณภาพ       

   - ร้อยละของนักเรียนม ี       

   สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ       

   สามารถสรา้งรายได้และเป็น       

   ทางเลือกในการประกอบอาชีพ       

   ในอนาคต       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้    10,000 - - พ.ค.65- นายสุทิศ ช่วยด้วง 
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       มี.ค.66  
 8.1 กิจกรรมวิถีพอเพียงระดับชั้น         
 8.2 กิจกรรมแผนการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง         
 8.3 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ         
      พอเพียง         
 8.4 กิจกรรม 5R         
 วัตถุประสงค์ มฐ.1     ด้านปริมาณ 1. นักเรียนมีผลงานในการ       
 1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนรู้ตาม  ข้อที่ 1(1.2) 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้       
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อย่อย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพยีง      
 2. เพื่อสร้างความตระหนักและเหน็  1(1.2) ร้อยละ 80 2. นักเรียนร้อยละ 80ม ี      
     คุณค่าในหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  4(4.3) 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ตาม

หลัก 
ความรู้ความเข้าใจในหลัก       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     พอเพียงกับการศึกษาและการดำเนิน  มฐ.2    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
     ชีวิต ข้อที่ 

2.4(2.4.5) 
ร้อยละ 80 3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ทำ      

 3. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ  ด้านคณุภาพ กิจกรรมวิถีพอเพียงของ      
    พอเพียง  1. นักเรียนสามารถนำความรู ้ ระดับชั้น      
   เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       
   พอเพียงมาพัฒนาศูนย์การ       
   เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงได ้       
   2. นักเรียนสามารถนำความรู ้       
   เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       
   พอเพียงมาทำกิจกรรมวิถ ี       
   พอเพยีง ตามระดบัช้ันได ้       
          
9 โครงการแนะแนวสัญจรนักเรียนชั้น     6,000 - - ม.ค.65- นางจิราภรณ์ 

 ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในเขต       มี.ค.66 จำนอง 

 พ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียง         

 วัตถุประสงค์ มฐ.2  ด้านปริมาณ - นักเรียนเข้าศึกษาต่อ      

 1. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ  ข้อ 2.3 - โรงเรียนประถมศึกษาในเขต โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร       



 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 147 ~ 
 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     เกื้อกูลกันระหว่างโรงเรียนพ่ีกบั  ข้อย่อย พื้นที่บริการของโรงเรยีนทางพนู ร้อยละ 80%      

     โรงเรียนน้อง 2.3.3 วิทยาคาร จำนวน  30 โรงเรียน       

 2. เพื่อสร้างความตระหนักใหผู้้เรยีนเห็น   ด้านคุณภาพ       

     ความสำคัญของการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น  - นักเรียนไดม้ีความรู้ ความคดิ       

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มคีวามคิด ตัดสินใจ  และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง        

     ในการศึกษาต่อได้ตรงตามความ   เหมาะสม       

     สนใจ ความถนัดและความสามารถ         

     ได้         

          

          

          

 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

10 โครงการโรงเรียนปลอด 0, ร, มส., มผ.    500 - - พ.ค.65- นางสาวจันทร์จิรา 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2  ด้านปริมาณ - นักเรียนท่ีติด 0, ร, มส.     มี.ค.66 ภักดีอักษร 

 1. เพือ่ประสานความร่วมมือกับ ข้อ 2.1 - เชงิปริมาณนักเรียนท่ีติด 0, ร,  ได้รับการแก้ไขปญัหา      

     ผู้ปกครองนักเรียน และครูกลุม่สาระ ข้อย่อย มส ได้รับการแก้ไขปัญหา - นักเรียนสำเร็จการศึกษา      

     การเรียนรู้ ตา่งๆ ในการแก้ไข  2.1.2 ร้อยละ 100 พร้อมรุ่นร้อยละ 100      

     ปัญหานักเรียนท่ีตดิ 0 ,ร,มส.  ด้านคุณภาพ       

 2. เพื่อลดปัญหาการตดิ 0 ,ร, มส   - เชิงคุณภาพนักเรียนสำเร็จ        

 3. เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนจบหลกัสูตร  การศึกษาพร้อมรุ่นร้อยละ 100       

     ไม่พร้อมรุ่น         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

11 โครงการส่งเสริมผลิตสื่อและนวตักรรม    3,000 - - พ.ค.65- นายสุทธิเกียรติ 

 การเรียนการสอน       มี.ค.66 พงษ์เดชา 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2  ด้านปริมาณ 1. ครู ร้อยละ 80 มกีารผลิต      
 1. ครูมีการผลติสื่อและใช้สื่อการสอน มี  ข้อ 2.6 1. ครู ร้อยละ 80 ผลิตสื่อ ใช้สื่อการ สื่อและใช้สื่อการสอน มีการ      
     การใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ  ข้อย่อย สอน เทคโนโลยสีิ่งอำนวยความสะดวก ใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวย      
     สะดวก สื่อทางการศึกษา และ 2.6.2 สื่อทางการศึกษาและสารสนเทศ ความสะดวก สื่อทางการ      
     เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดั  มฐ.3 ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ ศึกษา และเทคโนโลย ี      
     กิจกรรมการเรียนรู ้ ข้อ 3.1, 3.2 2. นักเรียน มีความพึงพอใจในการใช้ สารสนเทศ ในการจดั      
 2. เพื่อใช้สื่อการเรียนการสอน เปน็ส่วน ข้อย่อย สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้      
    หนึ่งของการส่งเสริมการเรยีนรู้   3.1.4,  การเรยีนรู้ ประเมินผ่านเกณฑ์  2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน      
     สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ 3.2(3.2.1- ร้อยละ 80 การใช้สื่อการเรียนการสอน      
     ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.3 ด้านคุณภาพ ประกอบการจดัการเรียนรู้       
   1. ครู มีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน ประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ      
   ใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 80      
   สื่อทางการศึกษาและสารสนเทศการ 3. ได้สื่อการเรียนการสอนท่ี      
   จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ หลากหลายและม ี      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

   2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อ ประสิทธิภาพ ใช้ประกอบ      
   การเรยีนการสอนประกอบการจัดการ การจัดการเรยีนรู้ให้กับ      
   เรียนรู้ และมคีวามสนใจในการเรยีน ผู้เรยีน      
   มากยิ่งข้ึน       
   3. ได้สื่อการเรียนการสอนที่       
   หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้       
   ประกอบการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน       

 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

12 โครงการนิเทศ    1,000 - - พ.ค.65- นางพัชรพรรณ  

 กิจกรรม       มี.ค.66 ถนนแก้ว 

 12.1 นิเทศแบบคู่สัญญา มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. ครูทุกคนไดร้ับการนิเทศ      

 12.2 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ข้อที ่2.2 - กลุ่มงานทุกกลุ่มภายใน การจัดการเรยีนการสอน      

 12.3 นิเทศกลุ่มบริหารงาน ข้อย่อย โรงเรียนและครูทุกคนได้รับการ อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

     

 12.4 PLC 2.2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 2. มกีารประเมินผลการ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 12.5 นิเทศการสอนโดยฝ่ายบริหาร ข้อที ่2.3 และนิเทศการศึกษาการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตาม      

 วัตถุประสงค์    2.3.2 ปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษา อย่าง      

 1. เพื่อพัฒนาระบบการตดิตาม   มฐ.3 ด้านคุณภาพ น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง      

     ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ข้อที ่3.5 - โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศผล 3. รายงานผลการตดิตาม       

     การศึกษาของกลุ่มงานภายใน  ข้อย่อย การติดตาม ตรวจสอบ ตรวจสอบประเมินผล และ      

     สถานศึกษา 3.5.1, 3.5.2 ประเมินผล และนเิทศการศึกษา นิเทศการจัดการศึกษา      

 2. เพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  ภายในโรงเรียน ที่สามารถ หน่วยงานและสถานศึกษา      

     และนิเทศการบรหิารและดำเนนิการ    นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ในสังกัด      

     โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องกลุ่มงาน  คุณภาพการศึกษาอย่างม ี       

     ภายในสถานศึกษา  ประสิทธิภาพ       

 3. เพื่อศึกษา  วเิคราะห์  วิจัย และนำ         

     ผลการตดิตาม ตรวจสอบ          

     ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

13 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    3,000 - - พ.ค.65 นางสุกานดา  
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. ครูจัดกิจกรรมตาม    มี.ค.66 เงินแก้ว 

 1. สถานศึกษาจัดวางระบบประกนั ข้อ 2.1-2.4 1. ครูดำเนินงานตามแผนงาน แผนงาน โครงการ ไม่น้อย      

     คุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ี ข้อย่อย  โครงการไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ กว่า ร้อยละ 80      

     ส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รียนอย่าง เป็น 2.1.1-2.1.2, 80  2. ผู้รับผดิชอบแต่ละ      

     ระบบรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  2.2.1-2.2.3 2. การรายงานผลงานตาม มาตรฐานจัดเก็บข้อมลู ได้       

     และมีความเป็นไปได้ในการปฏบิัติ  2.3.1-2.3.3, โครงการ กจิกรรม ไม่น้อยกว่า ถูกต้องชัดเจน คลอบคลมุ      

 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน 2.4.1-2.4.3, ร้อยละ 90 และ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด      

     การวางระบบและดำเนินงานประกัน  ด้านคุณภาพ 3. จัดทำ SAR ได้ถูกต้อง       

     คุณภาพภายในของ สถานศกึษาเป็น  1. สถานศกึษาสามารถพัฒนา ทันตามเวลาที่กำหนด      

     อย่างดี   ตนเองไดต้ามเปา้หมาย  4. ครูมีความรู้ความเข้าใจ      

 3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ  2. สถานศึกษาสามารถนำข้อมลู แนวทางในการทำงานตาม      

    สถานศึกษา ชุมชน/ทอ้งถิน่ และผู้ที่ม ี  ที่ได้นำมาพัฒนาการศึกษาในปี บทบาทหน้าท่ีที่ตอบสนอง      

    ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ  การศึกษาต่อไป ต่อมาตรฐานงานประกัน       

    การบริหารและการจัดการของ   คุณภาพ      

    สถานศึกษา         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วดัความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

14 โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน     - 2,000 - พ.ค.65- นางสาวสรญา   
 และการสื่อสาร       มี.ค.66 อินทร์แก้ว 
 กิจกรรมรักการอ่าน         
 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      
 1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแกผู่้เรยีน ข้อ 1(1.1) 1. นักเรียนโรงเรียนทางพูน กระบวนการเรียนการสอน       
    และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ ข้อย่อย  วิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมรักการอา่น   ที่ สร้างโอกาสใหผู้้เรียน       
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีนม ี 1(1.1, 1.3) ร้อยละ 80 ทุกคน มีส่วนร่วม      
     กระบวนการอ่าน การเขียน และการ  2. นักเรียนโรงเรียนทางพูน 2. นักเรียนผ่านการประเมิน       
     สื่อสาร สรา้งองค์ความรู้และความคิด  วิทยาคารมีกระบวนการอ่าน  กิจกรรมรักการอ่าน       
     ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและ  การเขียน และการสื่อสาร สร้าง ร้อยละ 80      
     สร้างวิสัยทศัน์ในการดำเนินชีวิต  องค์ความรู้และความคดิ ร้อยละ 80 3. นักเรียนมีความสามารถ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีน มีทักษะในการ  ด้านคณุภาพ ในการอ่าน การเขียน การ      
     แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู ้  1. นักเรียนตระหนักถึงความ สื่อสารตามเกณฑแ์ต่ละ      
     พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและคร ู  สำคัญของการอ่านและม ี ระดับชั้น ร้อยละ 80      
     ผู้สอนได้มสี่วนร่วมในการกระตุ้น  นิสัยรักการอ่าน       
     ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการ  2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น        
     ส่งเสริมนสิัยรักการอ่านการศึกษา  สนใจการเรียนรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ       
     ค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       
          
          
          
          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อืน่ๆ 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    - 240,820 - พ.ค.65- นางจินตนา   

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนมีการเรียนรู้     มี.ค.65 บรรจงเมือง 

 1. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที ่ ข้อที่ 1(1.1) นักเรียนทุกคนได้เข้า ทำงานร่วมกันอย่างมีความ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    หลากหลายใหผู้้เรียนตรงตามความ ข้อย่อย  ร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ สุขตามความถนัดอย่างเต็ม      

    ถนัดและความสนใจ   6(6.1,6.2) ที่หลากหลายให้ผูเ้รียนตรงตาม ศักยภาพ       

 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ข้อที ่1.2 ความถนัดและความสนใจ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้า      

 ทักษะวิชาการในระดับต่างๆ ข้อย่อย  ด้านคุณภาพ ร่วมแข่งขันทักษะทาง      

 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถ 2(2.2), 3(3.1) นักเรียนมีความสามารถในการ วิชาการ      

    ตามทักษะ ความถนัดและความสนใจ 4(4.1),) คิดวิเคราะห์ มีจติสำนึก ม ี 3. นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม      

  6(6.1, 6.2) สุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการ และมีความพึงพอใจการจัด      

  มฐ3 ทำงานร่วมกันตามความสนใจ กิจกรรมการเรียนรู ้      

  ข้อท่ี 3.1, 3.3 หรือความถนัดอย่างเต็ม       

  ข้อย่อย ศักยภาพและมีความสุขร้อยละ        

  3.1.2, 3.3.5 80       
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 15.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มฐ.1   - 47,580 - พ.ค.65- นางจินตนา   

 วัตถุประสงค ์ ข้อที่ 1(1.1) ด้านปริมาณ - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    มี..ค.66 บรรจงเมือง 

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกิจกรรมการ ข้อย่อย  1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมไม ่ ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ       

    เรียนรู้ของนักเรียน 6(6.1,6.2) น้อยกวา่ร้อยละ 80 80      

 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนร่วมกิจกรรม มฐ3 2. ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระไดดู้แล       

     แข่งขันต่าง ๆ ข้อที่ 3.1, 3.3 และฝึกทักษะให้กับนักเรียน       

 3. เพื่อส่งเสรมิศักยภาพการเรียนรูข้อง ข้อย่อย ด้านคุณภาพ       

     นักเรียนในด้านต่าง ๆ 3.1.2, 3.3.5 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน       

   กิจกรรมต่างๆ       

   2. ครูทุกกลุ่มสาระฝึกนักเรียน       

   ให้มคีวามพร้อม       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 15.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี    - 40,000 - ม.ค.66- นายสุทิศ ช่วงด้วง 

 วัตถุประสงค์    มฐ.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนมีบุคลิกภาพของ     ก.พ.66 และคณะ 

 1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ ข้อ 1(1.1) - นักเรียน ม.1 - ม.3 ทุกคนเข้า การเป็นผู้นำและผู้ตามอย่าง      

    และผู้ตามอย่างถูกต้องเหมาะสม  ข้อย่อย  ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ถูกต้องเหมาะสม       

 2 เพื่อทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตร 2(2.4) ด้านคุณภาพ - นักเรียนผ่านการทดสอบ      

    การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ข้อ 1(1.2) 1. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำ วิชาพิเศษตามหลักสูตรการ      

 3. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให้มรีะเบยีบ ข้อย่อย  และผูต้ามอยา่งเหมาะสม  เรียนการสอนวิชาลูกเสือ-       

    วินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 2(2.1, 2.2),  2. นักเรียนผ่านการทดสอบวิชา เนตรนารี       

  3(3.1), 4(4.3) พิเศษตามหลักสตูรการเรยีน - นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ด ี      

  มฐ.3 การสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ตามจุดประสงค์ของลูกเสือ      

  ข้อ 3.1 3. นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ด ี       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  ข้อย่อย  ตามจุดประสงค์ของลูกเสือ       

  3.1.1, 3.1.2        

          

          

          

          

          

          

          

          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 15.3 กิจกรรมกีฬาสีและกจิกรรมกีฬา    - 63,000 - มื.ย.65- นายฐาปกรณ์ 

        กับหน่วยงานภายนอก       ก.ค.65 เรืองอ่อน 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย      

 1. เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย  และ ข้อ 1(1.2) 1. นักเรียนโรงเรียนทางพูน และบุคลิกภาพท่ีดีขึ้น      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     บุคลิกภาพของนักเรียน ข้อย่อย  วิทยาคารทุกคน 2. นักเรียนแข่งขันกีฬามีผล      

 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนนักเรยีนที่มี    3(3.1),  ด้านคุณภาพ การแข่งขันเป็นเชิงประจักษ ์      

     ความสามารถด้านกีฬา 4(4.1, 4.3) 1. สุขภาพกายและบุคลิกภาพ 3. นักเรียนรู้จักการทำงาน      

 3. เพื่อสร้างความสามัคคภีายในหมู่คณะ  ของนักเรียนไดร้ับการพัฒนา เป็นทีม      

     และโรงเรยีน      สงูขึ้น 4. นักเรียนมีความพึ่งพอใจ      

 4. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง  2. นักเรียนแสดงความสามารถ ต่อกิจกรรมในโครงการ      

     ประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์  นำ       

 5. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จักร่วมคิด    ช่ือเสียงมาสูโ่รงเรียน       

     ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและทำงานเป็น  3. นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน         

     ทีม  ช่วยเหลือกัน เสยีสละ รู้บทบาท       

   และหน้าท่ีของตนเอง       
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 15.4 กิจกรรมชุมนมุส่งเสริมและ    - 20,240 - พ.ค.65- นายสุทธิเกียรติ   

        พัฒนาผู้เรียน       มี.ค.66 พงษ์เดชา 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ - ร้อยละ 80 ข้ึนไปของ      

 1. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ ข้อ 1(1.1) - นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมไม ่ นักเรียนพึงพอใจที่มีการ      

     หลากหลายใหผู้้เรยีนตรงตามความ ข้อย่อย  น้อยกวา่ร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอน      

     ถนัดและความสนใจ ได้เลือกชุมนุมที ่ 2(2.4), 3(3.1) ด้านคุณภาพ กิจกรรมชุมนมุได้ตามความ      

     ถนัดและสนใจอยา่งมีเสรภีาพตาม 4(4.1, 4.3) 1. นักเรียนในโรงเรียนได้พัฒนา  ถนัดของตนเอง และม ี      

     ประชาธิปไตย มฐ.3 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ใน ประสิทธิภาพ สามารถนำไป      

 2. ปลูกฝังให้นักเรียนเลือกกิจกรรมท่ีมี ข้อ 3.1 การเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

     ประโยชน์และสนับสนุนคณุธรรม ข้อย่อย  และเต็มศักยภาพ ได ้      

     จริยธรรมและความเป็นไทยสู่การ 3.1.1, 3.1.2 2. ครูผู้สอนได้จดักิจกรรมชุมนุม       

     ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  โดยมี สื่อ อปุกรณ์ ไป       

 3. ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ประยุกต์ใช้กับผูเ้รียนได้อยา่งม ี       

     ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์สร้างภูมคิุ้มกัน  ปะสิทธิภาพ       

     ภัยจากยาเสพติด และสามารถ         

     นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 15.5 กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง    - 70,000 - ก.ค.65- นางจินตนา  

        วิชาการ (งานมัธยม)       ธ.ค.65 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนไดเ้ข้าร่วมการ      

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียน ข้อ 1(1.1) 1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน แข่งขัน ร้อยละ 70 ของ      

    การสอนของครูและนักเรียนทุกกลุ่ม ข้อย่อย  ทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักเรียนท้ังหมด และได้รับ      

    สาระ 2(2.2), 3(3.1) 2. ครูทุกคนได้ดูแลนักเรียนฝึก  รางวัลเหรียญรางวัล        

 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มฐ.3 ทักษะ รวมทั้งได้เป็นตัวแทนเข้า      

     ทักษะวิชาการระดับภาคและ ข้อ 3.1 3. นักเรียนเป็นตัวแทนระดับ ร่วมการแข่งขันในระดับ      

     ระดับชาติทักษะวิชาการในระดับ ข้อย่อย  ต่างๆ ต่างๆ      

     ต่างๆ 3.1.1, 3.1.2 ด้านคุณภาพ       

 3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดเ้ป็นตวัแทน  1. นักเรียนได้รับรางวัล ร้อยละ        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     เข้าร่วมแข่งขัน  70       

   2. ครูทุกกลุ่มสาระไดฝ้ึก
นักเรียน 

      

   3. นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขัน       

   ทักษะ       

          

          

          

          

          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

16 โครงการจัดการเรียนรูผ่้านสื่อ ICT    - 40,000 - พ.ค.65- นายพัชนพนธ ์

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. ความพึงพอใจในการเรียน     มี.ค.66 โอมประพันธ์ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลย ี ข้อ 1(1.1) 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน การสอนและให้บริการ       

     สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมลูตาม ข้อย่อย  สามารถเข้าถึงและใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ      

     ความสนใจของนักเรียน 4(4.1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 2. นักเรียนสามารถใช้บริการ       

 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน มฐ.2 เรียนการสอนได ้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ       

    ในด้านที่ถนัด และให้ความสนใจ มี ข้อ 2.6 2. ร้อยละ 90 จัดให้มีระบบ การศึกษาอย่างมีคณุภาพ        

    ทักษะและความรูสู้งขึ้น ข้อย่อย  เครือข่าย ICT และคอมพิวเตอร ์       

 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะ 2.6.1, 2.6.2 ของโรงเรียน       

     ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มฐ.3 ด้านคุณภาพ       

 4. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมการเรยีนรูใ้นการ ข้อ 3.1 - นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้       

     สร้างองค์ความรู้ของนักเรียน ข้อย่อย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ       

 5. เพื่อให้เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลย ี 3.2.1 การเรยีนการสอนได้ ระดับ       

     สารสนเทศของนักเรยีน  เกณฑ์คณุภาพ ด ี       

 6. สามารถแสดงความสามารถของ  - โรงเรียนมรีะบบเครือข่าย ICT        

     ตนเองในโอกาสต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียน  และคอมพิวเตอร์ที่มีคณุภาพด ี       

     และชุมชนได ้         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

17 โครงการวันวิชาการ    - 65,760 - พ.ค.65- นางจินตนา  

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปรมิาณ - ครู นักเรียน โรงเรียนทาง    มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 1. เพื่อเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของ  ข้อ 1(1.1) - ผลงานของครู นักเรียน  พูนวิทยาคารได้เผยแพร ่      

     ครู นักเรียนในรอบปีของโรงเรยีนต่อ ข้อย่อย  โรงเรียนในรอบปีท่ีผ่านมาทุก ผลงานสูส่าธารณชนและจัด      

     สาธารณชน 2(2.2) รายการไดเ้ผยแพร่ต่อ กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้      

 2. เพื่อเสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับ มฐ.2 สาธารณชน ทางวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง      

     ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อ 2.3 ด้านคุณภาพ       

 3. เพื่อเผยแพรผ่ลงานดา้นภูมิปญัญา ข้อย่อย  1. โรงเรียน นักเรียน ครู ได ้       

     ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรท้องถิ่นและ 2.3.3 นำเสนอผลงานทางวิชาการที่ม ี       

     หน่วยงานต่างๆ  คุณภาพต่อสาธารณชน       

 4. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้จดักิจกรรม  2. ผู้เรียนไดร้ับประสบการณต์รง       

     การเรียนรูด้้วยตนเองและได้รบั  และหลากหลาย       

     ประสบการณ์ตรงและหลากหลาย  3. โรงเรียน ชุมชน และ       

   หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องม ี       

   ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

18 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก    - 80,000 - ธ.ค.65 นางจินตนา  

 สถานที ่       มี.ค.66 บรรจงเมือง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนโรงเรียนทางพูน      

 1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณต์รงให้กับ ข้อ 1(1.2) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา วิทยาคารทุกคน ไดร้ับ       

    นักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนใน ข้อย่อย  คารทุกคนมีประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง เพิ่มเติม       

    ห้องเรียน 3(3.1), 4(4.3) และได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้นอก  จากนอกห้องเรียน      

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้  มฐ.2 ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น      - นักเรียนมีความพึงพอใจ      

    และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศน ข้อ 2.3 ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป      

    ศึกษามาใช้ในการเรียนและ ข้อย่อย  - นักเรียนสามารถนำความรู้        

    การดำเนินชีวิตประจำวัน 2.3.3 และประสบการณ์ที่ได้จากการ       

   ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ       

   การดำเนินชีวิตประจำวันได ้       

   อย่างมีความสุข       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

19 โครงการพัฒนาและบริหารงาน    173,198 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์  
 สำนักงานบุคคล       มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 
 - งานสำนักงานกลุ่มบริหารงาน    21,798 - -   
   บุคคล         
 - งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด    151,400 - -   
   ตำแหน่ง         
 - งานส่งเสริมประสิทธิภาพและสรา้ง         
   ขวัญกำลังใจ         
 - งานพัฒนาบุคลากร         
 - งานรักษาความปลอดภัย         
 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. การบริหารงานบุคคลม ี      
 - เพื่อจัดเตรยีม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน ข้อ 2.2 - ร้อยละ 100 ของงานใน ประสิทธิภาพ      
   การปฏิบัติงานในฝ่ายสำนักงานบุคคล ข้อย่อย 2.1.2 สำนักงานบุคคลมีการบริหาร 2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ      
   ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ข้อ 2.2 จัดการและใช้ทรัพยากร เพื่อให ้ มีความพึงพอใจต่องาน      
  ข้อย่อย  เกิดประโยชน์สูงสุด บุคคล      
  2.2.3 ด้านคุณภาพ       
  ข้อ 2.4 - สำนักงานบุคคลมมีาตรฐาน       
  ข้อย่อย  การปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

  2.4.1-2.4.5 บริหารจดัการ       
   - ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความ       
   พึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล       
          
          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

20 โครงการพัฒนาบุคลากร    130,000 - - พ.ค.65- นายพีระพงศ์  

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ครูและบุคลากรทุกคน    มี.ค.66 ทวีเลิศสกุล 

 1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี  ข้อ 2.2 - ครูและบุคลากรโรงเรียนทาง ได้รับการอบรม สัมมนาเพื่อ      

     และความสมัพันธ์อันดีต่อกันของ ข้อย่อย 2.1.2 พูนวิทยาคาร พัฒนาตนและพัฒนางาน      

     บุคลากร ข้อ 2.2 ด้านคุณภาพ       

 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มี  ข้อย่อย  - บุคลากรของโรงเรียนทางพูน       

    ผลการปฏบิัติงานดีเด่น และเพือ่ให้ 2.2.3 วิทยาคารได้รับส่งเสริม และ       

     เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู ในโรงเรียน  ข้อ 2.4 พัฒนาให้มีความก้าวหน้า       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 3. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ข้อย่อย  - บุคลากรของโรงเรียนได้นำเอา       

     ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและดา้น 2.4.1-2.4.5 ความรู้มาใช้ปรับปรุง พัฒนาการ       

     คุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนือ่ง   เรียนการสอน       

     และเป็นระบบ         

 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา          

     บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จาก         

     การอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน          

     มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าใน         

     วิชาชีพ         

 5. เพื่อนำวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ         

     พิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน         
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กลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

21 โครงการพัฒนาและบริหารงาน    32,697 - - พ.ค.65- นางสาวสาวิตรี   

 สำนักงานผู้อำนวยการ       มี.ค.66 นาคแท้ 

 วัตถุประสงค ์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ร้อยละ 80 ของ      

 1. เพื่อจัดเตรยีม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน ข้อ 2.1 - ร้อยละ 100 ของงานใน สถานศึกษาได้พัฒนางาน      

    การปฏิบัติงานในฝ่ายเพียงพอและม ี ข้อย่อย 2.1.3 สำนักงานผู้อำนวยการมีการ สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีน      

    ใหป้ระสิทธิภาพ ข้อ 2.2 บริหารจดัการและใช้ทรัพยากร  สนองพันธกิจของโรงเรียน       

 2. เพื่อให้งานธุรการและงานสารสนเทศ ข้อย่อย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองมาตรฐานการศึกษา      

     มีวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอและทำงาน 2.2.1-2.2.2 ด้านคุณภาพ สนองจุดเน้นของ      

     อย่างมีประสิทธิภาพ  - สำนักงานผู้อำนวยการมีต่อ กระทรวงศึกษาธิการและ      

 3. เพื่อให้การดำเนินงานประชาสมัพันธ์   การบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นท่ี      

     เป็นไปอย่างมีระบบ คณะครูบคุลากร  มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเอื้อ มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช        

     ชุมชน หน่วยงาน ได้รับทราบความ  - ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ      

    เคลื่อนไหว ความสำเร็จของโรงเรียน  พึงพอใจต่อการบริหารงานของ ประสิทธิผล      

 4. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได ้  สำนักงานผู้อำนวยการ       

     มีส่วนร่วม รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพ         

     การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 5. เพือ่ให้การดำเนินงานของศิษย์เก่า          

     เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ         

 6. เพื่องานเลขานุการเป็นไปอย่างมีระบบ         

     มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

22 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน    20,000 - - พ.ค.65- นางสาวสาวิตรี   

 วัตถุประสงค ์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ร้อยละ 90 ของบุคลากร    มี.ค.66 นาคแท้ 

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร ข้อ 2.1 - นักเรียน ครู และชุมชนไดร้ับ ในโรงเรียนผู้ปกครอง        

     ต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีม ี ข้อย่อย 2.1.3 ข่าวสารตา่งๆ จากโรงเรียน ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง      

     ประโยชน์และมีสาระจากภายในและ ข้อ 2.2 ด้านคุณภาพ ได้รับการบริการด้านข้อมูล        

     ภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู ้ ข้อย่อย  - โรงเรียนดำเนินการ  ข่าวสาร      

     ในรูปแบบต่างๆ 2.2.1-2.2.2 ประชาสมัพันธ์อย่างเป็นระบบ         

 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลู  และผลงานของ ข้อ 2.6 ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างม ี       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     โรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  ข้อย่อย  คุณภาพ        

     หน่วยงาน  ชุมชน รับทราบความ 2.6.1, 2.6.3, - ครู บุคลากรทางการศึกษา       

     ความเคลื่อนไหว การเปลีย่นแปลง   2.6.4 และนกัเรียน ชุมชนไดร้ับ       

    ความสำเรจ็ของโรงเรียน สามารถ  รับทราบข้อมลู ข่าวสารที ่       

    สร้างภาพพจน์ ความเลื่อมใส  และ   จำเป็น และมีประโยชน์       

    ทรรศนะคติที่ดเีกิดประโยชน์แก ่         

    โรงเรียน           
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กลุ่มบริหารงานสำนักงานงบประมาณ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

23 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร    32,697 - - พ.ค.65- นางสาววายุรี 

 งบประมาณ       มี.ค.66 ดังนิโรจน์ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ 1. การบริหารงบประมาณ       

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเกดิความ ข้อ 2.1 - หน่วยงานภายในกลุ่มบริหาร ด้านการเงินบญัชี งานพัสดุ        

     คล่องตัวในการปฏิบัติงานของงานพัสด ุ ข้อย่อย  งบประมาณ และงานแผนงาน งาน      

 2. เพื่อใหแ้ต่ละกลุม่งานมีการวาง 2.1.1-2.1.4 ด้านคุณภาพ ควบคุมภายในมี       

     แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ข้อ 2.2 - กลุ่มบริหารงบประมาณม ี ประสิทธิภาพ      

 3. เพื่อใหทุ้กกลุ่มงานไดจ้ดัระบบควบคมุ ข้อย่อย  ระบบบรหิารงานท่ีคล่องตัวและ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ       

     ภายในมีการบริหาร ปัจจัยเสี่ยง การ 2.2.1-2.2.2 มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการ      

     ควบคมุ และกำกับติดตามอยา่งเป็น   ทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอ      

     ระบบ   และมีประสิทธิภาพ      

 4. เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์และเพิ่ม         

     ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม         

     บริหารงบประมาณ         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

24 โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภค    280,000 - - พ.ค.65-

มี.ค.66 

นางสุมลฑา   
สิงโหพล 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ -ผู้รับบริการงาน       

 1. เพื่อบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า  ข้อ 2.5 - อำนวยความสะดวกค่า สาธารณูปโภคมีความพึง       

     โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต) ค่าเช่าหม้อ  ข้อย่อย 2.5.4 สาธารณูปโภคได้ร้อยละ 100 พอใจร้อยละ 80        

     แปลง อย่างเพียงพอและมี  ด้านคุณภาพ       

     ประสิทธิภาพ  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ         

 2. เพื่อให้บริการในการปฏิบตัิงานและ  ถูกต้องตามระเบียบ และ       

    จัดการเรียนการสอน  ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

          

          

          

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์    60,000 - - พ.ค.65- นางสาววายุรี 

 ของโรงเรียน       มี.ค.66 ดังนิโรจน์ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการ      

 1. เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน  ข้อ 2.5 - ครุภัณฑ์ที่ชำรดุได้รับการ ซ่อมแซมร้อยละ 100           

     ภายในโรงเรียน ข้อย่อย 2.5.3 ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได ้       

 2. เพือ่ซ่อมแซมครภุัณฑ์ที่ชำรุดใหใ้ช้  ด้านคุณภาพ       

    งานได้เพื่อลดงบประมาณในการ   - ครุภัณฑ์ในโรงเรยีนมีสภาพ       

    จัดซื้อ ครุภัณฑ์ใหม ่  สามารถใช้งานได้อย่างม ี       

 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้  ประสิทธิภาพ       

     เกิดประสิทธิภาพสูงสดุบรรล ุ         

     วัตถุประสงค ์         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

26 โครงการพัฒนาและบริหารงาน    98,091 - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   
 สำนักงานบริหารทั่วไป       มี.ค.66 เรืองอ่อน 
 กิจกรรม มฐ.2 ด้านปริมาณ - ให้บริการฝายงานทั้ง 7      และคณะ 
 1. ให้บริการงานสำนักงานกลุม่บรหิาร ข้อ 2.2 - ให้บริการงานบริหารทั่วไป 7  ฝ่ายงานได้อย่างม ี      
    ทั่วไป ข้อย่อย 2.2.2 ฝ่ายงาน ประสิทธิภาพเป็นที่พ่ึงพอใจ      
 2. ให้บริการงานโสตทัศนศึกษา ข้อ 2.5 ด้านคุณภาพ ของบุคลากรในฝ่ายงาน      
 3. ให้บริการงานสถานท่ีและภมูิทัศน ์ ข้อย่อย  - ให้บริการงานสำนักงาน งาน       
 4. ให้บริการงานอาคารและ 2.5.1-2.5.4 โสตทัศนศึกษา สถานท่ีและภูม ิ       
 สาธารณูปโภค  ทัศน์ งานอาคารและ       
 5. ให้บริการงานบริการสุขภาพอนามัย  สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย         
 6. ให้บริการโภชนาการ  งานโภชนาการ ลูกจา้งประจำ /       
 7. ให้บริการงานลูกจ้างประจำ/ช่ัวคราว  ช่ัวคราว แก่ครู นักเรียนและ       
 วัตถุประสงค์  ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 1. เพื่อให้บริการงานสำนักงาน         
 2. เพื่อให้บริการงานโสตทัศนศึกษา         
 3. เพื่อให้บริการงานสถานที่และภมูิทัศน ์         
 4. เพือ่ให้บริการงานอาคารและ         
 สาธารณูปโภค         
 5. เพื่อให้บริการงานบริการสุขภาพ         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    อนามัย         
 6. เพื่อให้บริการโภชนาการ         
 7. เพื่อให้บริการงานลูกจ้างประจำ/         
    ช่ัวคราว         

27 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย     - - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - โรงเรียนผ่านการประเมิน    มี.ค.66 เรืองอ่อน 

 1. เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั ให้แก ่ ข้อ 2.2 - นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน กิจกรรมสถานศึกษา      

     นักเรียน ข้อย่อย 2.2.2 โรงเรียน ปลอดภัย      

 2. เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างเสรมิ ข้อ 2.5 ด้านคุณภาพ       

     ความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวติและ ข้อย่อย  - นักเรียนและบุคลากรใช้ชีวิต       

     ทรัพย์สินของตนเองและสังคม 2.5.1-2.5.4 ภายในสถานศึกษาอย่าง       

 3. เพื่อสร้างโรงเรียนสร้างเสริมความ  ปลอดภัย       

     ปลอดภัยให้กับชุมชน         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

          

          

          

          

          

          

          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     - - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   
 กิจกรรม       มี.ค.66 เรืองอ่อน 
 1. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การ          
     พัฒนาสุขภาพจิต         
 2. การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ         
 3. การพัฒนาพฤติกรรมตามสุขบญัญัต ิ         
 4. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 5. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ         
 6. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวัง         
     พฤติกรรมเสีย่ง         
 7. การพัฒนาระบบการเรยีนรู้  ดา้น         
    สุขภาพโดยผู้เรียนเป็นสำคัญ มฐ.2        
 8. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ข้อ 2.2        
 9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ข้อย่อย         
    ในการพัฒนาสุขภาพ      2.2.2        
 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - นักเรียนและบุคลากรใน      
 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคณุภาพชีวิตที ่ ข้อ 2.5 - นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน โรงเรียนทุกคน มีสุขภาพ      
    ดีของนักเรียนและบุคลากรใน ข้อย่อย  โรงเรียน กายและสุขภาพจติ สมบรูณ ์      
    โรงเรียน 2.5.4 ด้านคุณภาพ แข็งแรงตามมาตรฐาน      
   - นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน        

   ทางพูนวิทยาคาร ร้อยละ 90 ม ี       
   สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี       
   ถ้วนหน้า       
          

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

29 โครงการบริการน้ำด่ืมน้ำใช้ใน    80,000 - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   

 โรงเรียน       มี.ค.66 เรืองอ่อน 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ระบบประปาน้ำดื่ม น้ำใช้      

 1. เพื่อซ่อมบำรุงระบบประปา น้ำดื่ม ข้อ 2.5 - ระบบน้ำประปาใช้งานได้ครบ ภายในโรงเรียนพร้อมที่จะ      

     ใช้ในโรงเรียนในโรงเรียนให้  ข้อย่อย  ตามจำนวน ให้บริการ      

     สามารถใช้งานได้ปกต ิ 2.5.4 ด้านคุณภาพ       

 2. เพื่อให้บริการน้ำดื่มนำ้ใช้ แก ่    - ให้บริการด้านระบบประปา        

    นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีน  น้ำดื่มน้ำใช้ แก่ครู นักเรยีนและ       

   ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

30 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบ    200,000 - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   

 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียน       มี.ค.66 เรืองอ่อน 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง      

 1. เพื่อติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่อง ข้อ 2.2 - ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟ ภายในโรงเรียนสามารถใช้      

 สว่างภายในและภายนอกบริเวณอาคาร ข้อย่อย 2.5 ส่องสว่างภายในโรงเรียน งานได้ตามปกติเพียงพอต่อ      

 เรียน หอประชุมและบริเวณถนนใน 2.2.2 ด้านคุณภาพ ความต้องการและไม่ม ี      

 โรงเรียน  - มีระบบไฟสองสว่างที่ม ี เหตุขัดข้องส่งผลทำให ้      

 2. เพื่อให้มีบรรยากาศ และ  ประสิทธิภาพเหมาะสม โรงเรียนมีความปลอดภัย      

 สภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนการ         

 สอนที่เหมาะสม         

 3.เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในช่วงเวลา         

 กลางคืน และเพื่อความปลออดภยัของ         

 ทรัพย์สินของโรงเรียน         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

31 โครงการซ่อมแซมและพัฒนา    100,000 - - พ.ค.65- นายฐาปกรณ์   

 อาคารสถานที ่       มี.ค.66 เรืองอ่อน 

 1.1 กิจกรรม         

 1) บำรุงรักษา พัฒนาระบบไฟฟ้า            

     และประปาในอาคาร บริเวณ          

     โรงเรียน         

 2. พัฒนารักษาความสะอาดอาคาร         

     สถานท่ี ห้องน้ำ ห้องส้วม         

 3. ดูแลรักษาอาคารประกอบ         

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - ระบบไฟฟ้า และระบบ      

 1. เพื่อบำรุงรักษาพัฒนาระบบ ข้อ 2.5 - ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร  ประปาภายในโรงเรียน      

    ไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน ข้อย่อย  สถานท่ี อาคารประกอบสามารถ พร้อมท่ีจะให้บริการ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 2. เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของ 2.5.1- 2.5.3 ใช้งานได้ครบตามจำนวน - ความสะอาดของอาคาร      

    อาคารและสถานท่ีให้เอื้อต่อการ  ด้านคุณภาพ สถานท่ี  ห้องน้ำห้องส้วม      

    ให้บริการ  - ให้บริการด้านไฟฟ้า ประปา  พร้อมใช้งาน      

 3. เพื่อให้บริการอาคาร ห้องน้ำ  อาคาร สถานท่ี อาคารประกอบ  - อาคารประกอบทุกอาคาร      

     ห้องส้วมและอาคารพิเศษ  โรงอาหาร แก่ครู นักเรียนและ พร้อมใช้งาน      

   ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

 

 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

32 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์    20,000 - - มิ.ย.65- นายพัชนพนธ์ 

 วัตถุประสงค ์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - เพิ่มบรรยากาศการเรียน    ก.ค.66 โอมประพันธ์ 

 1. เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรยีนเอื้อต่อ ข้อ 2.5 - ปรับปรุงสภาพห้องเรียนและ การสอนในห้องปฏิบัติการ      

     การเรียนการสอนมากขึ้น ข้อย่อย  บรรยากาศการเรียนการสอนที่ด ี คอมพิวเตอร ์      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 2 เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความสุขในการเรียน 2.5.3 ขึ้น       

    การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  ด้านคุณภาพ       

   - มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ       

   เรียนการสอนและส่งผลต่อ       

   ผลสัมฤทธ์ิในวิชาเรียน       
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

33 โครงการพัฒนาสารสนเทศกิจการ
นักเรียน 

   5,000 - - พ.ค.65-

มี.ค.66 

นายสุทิศ ช่วยด้วง  
นางสาวสรญา อินทร์แก้ว 

 กิจกรรม         

 1. จัดทำสารสนเทศกิจการนักเรียน        นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน ์

 2. กิจกรรมจดัทำเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับ        นายสุทิศ ช่วยด้วง 

    กิจการนักเรียน         

 3. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนกังาน        นางสาวสรญา อินทร์แกว้ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - สำนักงานบริหารกิจการ      

 1. เพื่อพัฒนาสำนักงานบริหารกิจการ ข้อ 2.6 - มีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ  นักเรียนให้มรีะบบและม ี      

 นักเรียนให้มรีะบบและมีประสิทธิภาพ ข้อย่อย  80 ประสิทธิภาพมากขึ้น      

 มากขึ้น 2.6.4 ด้านคุณภาพ       

 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน  - กลุ่มงานบริหารกิจการ       

 กิจการนักเรยีน  นักเรียนเป็นกลุ่มงานท่ีมรีะบบ       

   และมีประสิทธิภาพ       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

34 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา    1,000 - - พ.ค.65- นางสาวสรญา อินทร์แก้ว 

 กิจกรรม       มี.ค.66  

 3.1 เขตพ้ืนที่สวยด้วยมือเรา        นายฐาปกรณ์ เรืองอ่อน 

 3.2 ห้องเรียนสวย ด้วยมือเรา        นายเต็มยศ แก้วแกมทอง 

 3.3 ห้องเรียนสีขาว         นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 3.4 เก็บขยะก่อนกลับบ้าน        นางสาวสรญา อินทร์แก้ว 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1(1.2) ด้านปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ ข้อ 2 - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ความรับผิดชอบ ต่อการ      

     รับผิดชอบ ผ่านการดูแลรักษาความ ข้อย่อย  คารทุกคนเข้าร่วมโครงการ ดูแลรักษาความสะอาดเขต      

    สะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ 2.2, 2.5 ด้านคุณภาพ พื้นที่รับผิดชอบ และ      

    ห้องเรียนประจำ มฐ.2 - นักเรียนมีการดูแลทำความ ห้องเรียนประจำ      

 2. เพือ่พัฒนาศักยภาพของ ข้อ 2.5 สะอาดเขตพื้นท่ี และห้องเรียน       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    คณะกรรมการสภานักเรียน ข้อย่อย  ที่รับผิดชอบให้สะอาด       

 3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรักและหวง 2.5.1        

     แหนสถาบันการศึกษาของตนเอง         

          

 

 

 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อืน่ๆ 

35 โครงการสัปดาหเ์ย่ียมบ้านนักเรียน    3,000 - - พ.ค.65- นางสาวอมรรัตน์  
 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - นักเรียนไดร้ับการเยี่ยม    มี.ค.66 มุสิกะโรจน์ 

 1. เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ข้อ 2.2 - จัดการเยี่ยมบ้านตลอดปี  บ้าน  100 %      

     นักเรียนอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ ข้อย่อย  จำนวน 1 ครั้ง       

 2. เพื่อให้คุณครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 2.2.5 นักเรียนได้รับการเยีย่มบ้าน        
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อืน่ๆ 

    ได้มีโอกาสทำงานประสานกันอย่างมี มฐ.3 100 %       

    ระบบ ข้อ 3.3 ด้านคุณภาพ       

 3. เพื่อผู้ปกครองมีความชื่นชมต่อ  ข้อย่อย  - โรงเรียนได้ดูแลช่วยเหลือ       

     นักเรียนและโรงเรยีน      3.3.3,3.3,5 นักเรียนอย่างท่ัวถึงและม ี       

  ข้อ 3.4 คุณภาพ       

  ข้อย่อย  - ผู้ปกครองนักเรียนมีความ       

  3.4.1 รับผิดชอบและทำงานประสาน       

   กับทางโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง       

   - คุณครูที่ปรึกษาไดรู้้จักนักเรยีน       

   เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด       

   สามารถส่งเสริมหรือแก้ปัญหาได ้       

   อย่างรวดเร็วและถูกต้อง       

 

 

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน ระยะ ผู้รับผิดชอบ 
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ประเด็น 

พิจารณา 

อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

เวลา 

36 โครงการประชาธิปไตยเบ่งบานทีท่างพูน    7,000 - - พ.ค.65- นางสาวอมรรัตน์   

 กิจกรรม       มี.ค.66 มุสิกะโรจน ์

 1. หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ    2,000    นางสาวอมรรตัน์   

     สภานักเรียน        มุสิกะโรจน ์

 2. เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภา        นายสุทิศ ช่วยด้วง 

     นักเรียน         

 3. เข้าค่ายอบรมคณะกรรมการสภา      5,000    นางสาวอมรรตัน์   

    นักเรียน        มุสิกะโรจน ์

 4. สภานักเรยีนโดยผ่านโครงการของ        นางสาวสรญา อินทร์แก้ว 

    สภานักเรียน         

 5. วันรัฐธรรมนญู        นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1(1.2) ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าใจและ  ข้อ 3 - นักเรียนมีความเข้าใจและ ความเข้าใจและตระหนักถึง      

     ตระหนักถึงหลักการของประชาธิปไตย ข้อย่อย  ตระหนักถึงหลักการความสำคญั หลักการความสำคัญของ      

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ  3.2 ของประชาธิปไตยร้อยละ 80 ประชาธิปไตย      

     คณะกรรมการสภานักเรียน  ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า      

 3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าใจและ  - นักเรียนมีความเข้าใจและ ร่วมกิจกรรมที่คณะกรรมการ      

     ตระหนักถึงการปกครองระบอบ  ตระหนักถึงหลักการ สภานักเรียนจดัขึ้น      

     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย ์  ความสำคญัของประชาธิปไตย       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     ทรงเป็นประมุข  มากขึ้น       

ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐาน 
ประเด็น 
พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

37 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    3,500 - - พ.ค.65- นางสาวอมรระตน์  
 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์       มี.ค.66 มุสิกะโรจน ์
 ของผู้เรียน         
 กิจกรรม         
 1. จัดทำระเบียบปกครองนักเรียน       พ.ค.65-มี.ค.66 นางสาวอมรระตน์ มุสิกะโรจน์ 

 ๒. ประชุมผู้ปกครอง       พ.ค.65 นายสุชาติ โชตมิณ ี
 3. การคัดกรองนักเรียน       พ.ค.65-มี.ค.66 นายสุทิศ ช่วยดว้ง 
 4. ต้านสิ่งเสพติดและโรคเอดส์       มิ.ย.65 นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว 

 5. ขับขี่ปลอดภัย       พ.ค.65-มี.ค.66 นายสุทิศ ช่วยด้วง 
 6. เครือข่ายดูแลนักเรียน       พ.ค.65-มี.ค.66 นางสาวอมรระตน์ มุสิกะโรจน์ 

 ๗. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา       พ.ค.65-มี.ค.66 นางสาวอมรระตน์ มุสิกะโรจน์ 

 นักเรียน         

 8. เด็กดีศรีทางพูน       ม.ค.-กพ.66 นางสาวอมรระตน์ มุสิกะโรจน์ 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1(1.2) ด้านปริมาณ 1. โรงเรียนมรีะบบดูแล      
 1. ให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลอื ข้อ 4 - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ช่วยเหลือนักเรยีนโดยม ี      

     นักเรียนมีระบบและมีประสิทธิภาพ ข้อย่อย  คารทุกคนเข้าร่วมโครงการ กระบวนการวิธีการและ      

 2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หนว่ยงาน 4.3 ด้านคุณภาพ เครื่องมือท่ีมีคณุภาพได ้      

     ที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานร่วมกัน มฐ.2 - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนม ี มาตรฐานสามารถตรวจสอบ      

 3. สร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนของระบบ ข้อ 2.2 ร่วมกับสังคมกระบวนการ ได ้      

     ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบคุลากร ข้อย่อย  ทำงานท่ีมีระบบและม ี 2. นักเรียนเป็นคนดีม ี      

     ของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.2.5 ประสิทธิภาพ ความสุข มีความสามารถ      

 4. สร้างสายสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบ้านกับ มฐ.3 - มีความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้อง ทางสติปัญญาเพียบพร้อม      

     โรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน ข้อ 3 ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อดูแล ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ      

  ข้อย่อย  ช่วยเหลือนักเรยีนให้เป็นคนด ี ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างม ี      

  3.3.3 คนเก่งและมคีวามสุข  ความสุข      

    3 ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพ      

    ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ      

    นักเรียนอย่างเป็นระบบ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

38 โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ชุมชนแห่ง    3,197 - - พ.ค.65- นายสุทิศ  ช่วยด้วง  
 การเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน       มี.ค.66  

 กิจกรรม         

 1. วันมาฆบูชา    500    นายสุทิศ ช่วยด้วง 
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 2. วันวิสาขบูชา    -    นางพัชรพรรณ ถนนแก้ว 

 3. วันอาสาฬหบูชา    500    น.ส.รุ่งนภา รักสวสัดิ ์

 4. วันเขา้พรรษา    500    นางพัชรพรรณ ถนนแก้ว 

 5. วันพระ    197    นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 6. สวดมนตส์ุดสัปดาห ์    -    น.ส.รูอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ 

 7. รักษาศีล 5    -    นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10    -    น.ส.สรญา อินทร์แก้ว 

 9. วันแม่แห่งชาติ        น.ส.รุ่งนภา รักสวสัดิ ์

 10. วันพ่อแห่งชาติ    500    นายสุทิศ ช่วยด้วง 

 11. วันวันปีใหม่    500    น.ส.รูอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ 

 12. วันไหว้คร ู    500    น.ส.รูอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      

 1. เพือ่ส่งเสรมิ ปลูกฝัง และพัฒนา ข้อ 1(1.2) - นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ความเข้าใจและตระหนักถึง      

    คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ข้อย่อย  ทางพูนวิทยาคารเข้าร่วม การส่งเสริม ปลูกฝัง และ      

    และบุคลากรในโรงเรียน 2(2.1,2.4) โครงการร้อยละ 80 พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม      

 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ 4(4.3) ด้านคุณภาพ 2. นักเรียนร้อยละ 80 เขา้      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    นักเรียนจากการปฏิบัติจริงในการเข้า มฐ.2 - นักเรียนไดเ้ข้าใจบทบาทหน้าท่ี  ร่วมกิจกรรมและปฏิบตัิตน      

    ร่วมกิจกรรมวันสำคญัทาง ข้อ 2.2 ของตนเองกับการมีส่วนร่วมใน ได้ถูกต้องเหมาะสม      

    พระพุทธศาสนาและกจิกรรมอืน่ๆ ข้อย่อย  กิจกรรม         

 3. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรใน 2.2.7 - นักเรียนมีสำนึกในความรัก       

    โรงเรียนตระหนักและเห็นคุณคา่ของ  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์       

    วิธีการทางพระพุทธศาสนาในการ         

     พัฒนาการเรียนรู ้         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

39 โครงการ TO BE NUMBER ONE    10,000 - - พ.ค.65- นางจิราภรณ์ จำนอง 

 กิจกรรม        มี.ค.66  

 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE         

 2. ศูนย์เพื่อนใจ         

 3. สภานักเรยีนโดยผ่านโครงการของ         

    สภานักเรียน         

 4. พัฒนาห้องชมรม TO BE          

    NUMBER ONE         

 5. ประเมินผล/สรุป/รายงาน              

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า      

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ม ี ข้อ 1(1.2) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา  ร่วมชมรม TO BE      

    ความสามารถในแต่ละด้าน ข้อย่อย  คารทุกคนเข้าร่วมโครงการ NUMBER ONE และเป็น      

 2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 4(4.2, 4.3) - นักเรียนมีความเข้าใจและ สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ      
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวทิยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

    ติดในสถานศึกษา  ตระหนักถึงหลักการ 2. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี      

 3. เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรียนรักและดแูล  ความสำคญัของประชาธิปไตย ความเข้าใจและตระหนักถึง      

    เพื่อนซึ่งกันและกัน สามารถให ้  ร้อยละ 80 หลักการความสำคัญของ      

    คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนในทางที่  ด้านคุณภาพ ประชาธิปไตย      

     ถูกต้องได้  - นักเรียนห่างไกลจากยาเสพตดิ        

 4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าใจและ  ค้นพบตัวเอง และแสดงออก       

     ตระหนักถึงหลักการของประชาธิปไตย  ในทางที่ด ี       

 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ  - นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมและ       

     คณะกรรมการสภานักเรียน  ทำงานเป็นระบบใน รูปแบบของ       

   สภานักเรียน       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

40 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    - 20,000 - พ.ค.64- นางสมพร อินทะมสุิก 

 กิจกรรม       มี.ค.65  

 1. ปฐมนิเทศศีลธรรมแกน่ักเรียนระดับ    - 2,000 - พ.ค.65- นางสมพร อินทะมสุิก 

     ช้ันมัธยมศึกษาช้ันท่ี 1 และช้ันปีท่ี 4         

 2. ค่ายคุณธรรม     10,000  พ.ค.65- น.ส.อมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ 

        มี.ค.66  
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 3. ฟังพระธรรมเทศนาในวันสำคญัทาง    - 2,000 - พ.ค.65- นางสมพร อินทะมสุิก 

 พระพุทธศาสนา       มี.ค.66  

 4. ยิ้มง่าย ไหวง้าม     -  พ.ค.65- นายสุทิศ ช่วยด้วง 

        มี.ค.66  

 5. สมาธิสร้างปัญญา    - - - พ.ค.65- นายสุทิศ ช่วยด้วง 

        มี.ค.66  

 6. ปัจฉิมนิเทศนักเรยีน    - 6,000 - มี.ค.66 นางจิราภรณ์ จำนอง 

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 80 ยิ้มง่าย       

 1. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคนมี ข้อ 1(1.2) - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ ไหว้สวย พูดจาไพเราะ ม ี      

     สมาธิ เกิดปัญญา กิริยามารยาท ข้อย่อย  ด้านคุณภาพ สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อม      

     สวยงาม ยิ้มง่าย ไหว้สวย 1(1.1) - นักเรียนทางพูนวิทยาคาร  ตน มีความรักชาติ ศาสน์       

 2. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคนม ี 2(2.1,2.2) ยิ้มง่าย ไหวส้วย พูดจาไพเราะ ม ี กษัตริย์ มีจติสำนึกต่อ      

     คุณธรรมจริยธรรม 3(3.1)  สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  ส่วนรวม และรู้จักการให ้      

 3. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคนมี 4(4.1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ทาน รู้รักษาศีล 5      

     ความรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ มฐ.2 มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และรู้จัก       

 4. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคน ข้อ 2.2 การให้ทาน รู้รักษาศลี 5       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

     ใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาชีวิต ข้อย่อย         

 5. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคน 2.2.7        

     รู้จักการให้ การอดออม         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

41 โครงการคุณธรรม องค์กรคุณธรรม    - 10,000 - พ.ค.65- น.ส.อมรรตัน์ มุสิกะโรจน์ 

 กิจกรรม        มี.ค.66 น.ส.อมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ 

 1. โรงเรียนคณุธรรม องค์กรคณุธรรม        นายสุทิศช่วยด้วง 

 2. เข้าร่วมแขง่ขันนักเรียน        น.ส.สรญา อินทร์แก้ว 

 พระราชทาน         

 วัตถุประสงค์ มฐ.1 ด้านปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า      

 1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรในโรงเรยีนม ี ข้อ 1(1.1) - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา  เรียนรู้ผ่านโครงงาน      

 คุณธรรมจริยธรรมด้านวินยั ข้อย่อย  คารทุกคนเข้าร่วมโครงการ NUMBER ONE และเป็น      

 2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนในโรงเรยีนม ี 2(2.1) ด้านคุณภาพ สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ      

 คุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัย มฐ.1 -นักเรียนมีคุณลักษณะอัน 2. นักเรียนเข้าร่วม      

 และมารยาท ข้อ 1(1.2) พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี แข่งขันนักเรียน      

 3. เพื่อจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ข้อย่อย  เยี่ยม พระราชทาน      

 ด้านระเบียบวินัยและมารยาทของ 1(1.1)        

 นักเรียน มฐ.2        

 4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านระเบยีบ ข้อ 2.2        

 วินัยและมารยาทให้เกดิขึ้นภายในจิตใจ ข้อย่อย         
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 

 ของนักเรียน 2.2.7        

 5. เพื่ออบรม สั่งสอนให้นักเรยีนทกุคน         

 เรียนรูผ้่านโครงงานคุณธรรม         

42 โครงรถรับ-ส่งนักเรียน    - - 822,500 พ.ค.65- นายอภิรัฐ  หนูอุไร 

 วัตถุประสงค์ มฐ.2 ด้านปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 80 มี   (งบ มี.ค.66  

 1. เพื่อใหบ้ริการรถรับ – ส่งนักเรยีนม ี ข้อ 2.1 - นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา ความพึงพอใจในการบริการ   ปัจจัย   

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อย่อย  คารทุกคน รถรับ – ส่งนักเรยีนโรงเรียน   พ้ืนฐาน   

 2. เพื่อใหน้ักเรียนมีความพึงพอใจในการ 2.1.3 - นักเรียนร้อยละ 80 มีความพงึ ทางพูนวิทยาคาร   น.ร.   

 ใช้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียน  พอใจในการบริการรถรับ – สง่    ยากจน)   

 ทางพูนวิทยาคาร  นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยา       

   คาร       
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ตาราง แสดงแผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐาน 

ประเด็น 

พิจารณา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าใช้จ่าย/ประเภทเงิน 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายได้ 
อื่นๆ 
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ส่วนที ่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
1. ความเชื่อมโยงกับระดับสถานศึกษา  

เมื่อได้มีการจัดทำแผน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว     
แต่ละกลุ่มงานจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ทั้งนี้รวมทั้งการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำป ีที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดด้วย  

 
2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน จึงได้กำหนด  แนวทาง 
ในการติดตามประเมินผลดังนี้  

1. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ และประเมินผลการดำเนินโครงการ(สำหรับโครงการที่ดำเนินแล้ว) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

    1.1) ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 1 เม.ย.2565 - 30 ก.ย.2565 ) เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564  

    1.2) ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 1 ต.ค.2565- 31 มี.ค.2566 ) เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2565 

2. การประเมินผลเมื ่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยผู ้รับผิดชอบ  
โครงการ  

3. รายงานผลการดำเนินโครงการเมื ่อส ิ ้นสุดปีงบประมาณ เพื ่อทบทวนตรวจสอบผลสำเร็จ                    
ที่เกิดขึ้นจริง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แนวทางแก้ไขให้มี  
ความเหมาะสมต่อไป 

 
3. การจัดทำรายงานประจำปี  

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จะต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ตามตวัชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2565  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 

~ 184 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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~ 185 ~ 
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~ 186 ~ 
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~ 187 ~ 
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~ 188 ~ 
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~ 189 ~ 
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~ 190 ~ 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 2565 

   

ที่ปรึกษา 
นายสุภาพ  ยะพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร   

 นางสาวนันทรัตน์  คงทน    รองผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร   
       

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
นายทรงธรรม  สุวรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ 
นางจินตนา  บรรจงเมือง    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวสุมมณฑา  จงไกรจักร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล    หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
นางสาวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน์   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
นางสาวสุมมณฑา  จงไกรจักร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 นายอภิรัฐ  หนูอุไร    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

คณะผู้จัดทำเอกสาร (รวบรวม/เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม) 
นางสุกานดา  เงินแก้ว      
นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล  
นางอรพิน  ปราชญ์นคร 
นางสาววายุรี  ดังนิโรจน ์
นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ์ 
     

 
 
 


