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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยให้กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มงาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า ตลอดจนใช้ก ากับติดตาม
และรายงานการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษา 2563 ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ของโรงเรียน
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ส่งผลดีต่อคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงคข์องโรงเรียน  
    โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทุกกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน
จะน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี ้ให้ส าเร็จลงด้วยด ี
 

 
 

 
 

(นางสมร   เผอืกเดช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 19 
ลิปดา 32  ฟิ ลิ ปดา โท รศัพท์  0 -7728 -4773 , 0 -7727 -5861 โทรสาร 0 -7728 -6727 อี เมล์ 
suratpit@srp.ac.th เว็บไซต์ www.srp.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิด
สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเขตพื้นที่บริการอ าเภอเมือง    
สุราษฎร์ธานี  
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี           
มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนประจ าจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด (โรงเรียน
สตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจ านวน
นักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะน าบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมา
ในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบ
สถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี  

โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่ 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตรา
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 

ใช้เครื่องหมายเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร 
ความหมาย  เปรียบเสมือนชีวิตและการศึกษาที่จะต้องเป็นคู่กันไป โดยมีสายใยเชื่อมโยงไปสู่ 

      ศาสนาที่ให้คุณธรรม และจริยธรรมแก่ชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:suratpit@srp.ac.th
http://www.srp.ac.th/
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ปรัชญาโรงเรียน(School Philosophy) 
 สทุธิ  ปญัญา  เมตตา  ขันติ (Pure Wise Generous and Patient) 

ความหมายปรัชญาโรงเรียน       
สทุธ ิ หมายถึง   การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ และ 
  ระเบียบแบบแผนของสังคม 
ปัญญา หมายถึง ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอก 
   สถานศึกษา 
เมตตา หมายถึง การมอบความรักและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข 
ขันต ิ หมายถึง การมีความอดทน  อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ 

 
ค าขวญัโรงเรยีน (School Slogan) 
 ประพฤติดี   มีน้ าใจ    ใฝ่การเรียน   เพียรท าประโยชน ์
 (Good Behavior  Active Caring  Lifelong Learning  and Co-operation) 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 น้ าเงิน - เหลอืง 

น้ าเงิน หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ 
เหลือง หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา 

 
3.  ข้อมูลบุคลากร 

3.1 ข้อมูลด้านการบริหาร 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 

     นางสมร  เผือกเดช  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

2. ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 คน 
1) นายไพศาล  ชนีมาส  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด   คม. (การบริหารการศึกษา) 
2)  นายประหยัด  ไทยเสน   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
3) นางอรนุตร  บัวหยู ่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
4) นายภิษช์วิศักดิ์  แก้วมณ ี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
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3.2  ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 
      จ านวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จ าแนกตามเพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด  
                

ประเภทบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตร ี

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

1. ฝ่ายบริหาร        

    1.1 ผู้อ านวยการ 1 - 1 - 1 - - 

    1.2 รองผู้อ านวยการ 4 3 1 - 4 - - 

2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน        

    2.1 วิทยาศาสตร์ฯ 36 11 25 2 23 11 - 

    2.2 คณิตศาสตร์ 23 4 19 - 15 8 - 

    2.3 ภาษาไทย 14 1 13 - 6 8 - 

    2.4 สังคมฯ 15 3 12 - 7 8 - 

    2.5 ภาษาต่างประเทศ 20 3 17 - 4 16 - 

    2.6 ศิลปะ  7 2 5 - - 7 - 

    2.7 สุขศึกษาฯ 7 4 3 - 3 4 - 

    2.8 การงานอาชีพ 4 2 2 - - 4 - 

    2.9 สนับสนุนการสอน 11 3 8 - 8 3 - 

3. ครูอัตราจ้าง 6 2 4 - 1 5 - 

รวมฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการสอน 

148 38 110 2 72 74 - 

4. ลูกจ้างประจ า 7 5 2 - - 1 6 

5. ลูกจ้างชั่วคราว 42 12 30 - 2 26 14 

รวมทั้งหมด 197 55 142 2 74 101 20 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
นายภิษช์วิศักดิ์  แก้วมณี 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นายไพศาล  ชนีมาส 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางอรนุตร  บัวหยู ่

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
นายประหยัด  ไทยเสน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสมร  เผือกเดช 

 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 

ที่ปรกึษาผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 

1. งานบรหิารงานวิชาการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4. งานวัดผลและประเมินผล 
5. งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
6. งานวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
7. งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
8. งานพัฒนาแหลง่เรียนรู ้
9. งานแนะแนวการศึกษา 
10. งานพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ 
     ภายในสถานศึกษา 
11. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
12. งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. งานรับนักเรียน 
14. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. งานนโยบายและแผนงาน 
2. งานบรหิารการเงิน 
3. งานบรหิารบัญชี 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อ   
    การศึกษา 
5. งานบรหิารพสัดุและสินทรัพย์ 
6. งานสวัสดกิาร 
 

1. งานอ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3. งานบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการครูบรรจุใหม ่
4. งานลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
5. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา 
6. งานบ าเหน็จความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. งานทะเบียนประวัติ  
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
8  งานขออนญุาตไปต่างประเทศ 
10. งานพัฒนาบุคลากร 
11. งานแผนและนโยบาย และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. ส านักงานผู้อ านวยการ 
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. งานพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม/กิจกรรม 5 ส 
9. งานบริการสาธารณะ 
10. งานประสานราชการกับหน่วยงานเขตพื้นที่การ   
     ศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
11. งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
12. งานประชาสัมพันธ์ 
13. งานโภชนาการ/คุ้มครองผู้บริโภค 
14. งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
15. งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
16. งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
1. จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

 

ช่วงชั้น จ านวนนักเรียนรวม (คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 453 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 406 

รวม ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,298 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 534 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 511 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 487 

รวม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,532 
รวมทั้งสิ้น 2,830 

 

2. มีจ านวนที่มีความบกพร่องทางสายตาเรียนร่วม จ านวน 2 คน 
3. จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 40 : 1 
4. อัตราส่วนคร ู: นักเรียน เท่ากับ 1 : 20 

 

5. สภาพชุมชนโดยรวม 
 5.1 ที่ตั้ง  
       สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจ ใจกลางเมือง อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขายส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ พุ่มผ้าป่า และสารทเดือนสิบ 
      

5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  
         ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ , ธุรกิจส่วนตัว,
เกษตรกรรม, รับจ้างอื่นๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว          
ต่อปี 450,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
      
 5.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
           โอกาสของโรงเรียน 
           เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจากผู้ปกครองและชุมชนเสมอมา 
           ข้อจ ากัดของโรงเรยีน 
           โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน ประมาณ 3 พัน
คน ท าให้มีสภาพแออัด ไม่สามารถจัดสถานที่เป็นที่พักผ่อน และหรือสถานที่ออกก าลังกาย ขนาดใหญ่  
ให้แก่ สมาชิกในโรงเรียนได้ดีเท่าที่ควร 
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6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แสดงได้ดังตาราง  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
ภาษาไทย 3.05 3.23 
คณิตศาสตร ์ 2.92 3.01 
วิทยาศาสตร ์ 3.14 3.15 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.45 3.51 
ศิลปะ 3.73 3.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.76 3.70 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.42 3.42 
ภาษาต่างประเทศ 3.07 3.04 

รวม 3.27 3.30 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปกีารศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
ภาษาไทย 3.00 3.18 
คณิตศาสตร ์ 2.81 2.81 
วิทยาศาสตร ์ 2.95 3.02 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.61 3.54 
ศิลปะ 3.82 3.77 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.77 3.75 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.10 3.53 
ภาษาต่างประเทศ 2.93 3.09 

รวม 3.19 3.26 
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ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2561 - 2562 

ผล O-NET ม.3 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ป ี2561 ปี 2562 ป ี2561 ปี 2562 
ภาษาไทย 70.73 68.01 54.42 55.14 16.31 12.87 
ภาษาอังกฤษ 38.95 47.17 29.45 33.25 9.50 13.92 
คณิตศาสตร ์ 45.37 40.97 30.04 26.73 15.33 14.24 
วิทยาศาสตร ์ 47.47 35.78 36.10 30.07 11.37 5.71 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 50.63 47.98 37.50 36.30 13.13 11.69 

 
 

ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2561 - 2562 

ผล O-NET ม.6 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ป ี2562 ปี 2561 ป ี2562 
ภาษาไทย 60.61 56.20 47.31 42.21 13.30 13.99 
สังคมศึกษา 40.64 43.79 35.16 35.70 5.48 8.09 
ภาษาอังกฤษ 43.25 39.51 31.41 29.20 11.84 10.31 
คณิตศาสตร ์ 45.03 36.74 30.72 25.41 14.31 11.33 
วิทยาศาสตร ์ 36.29 36.12 30.51 29.20 5.78 6.92 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 45.16 42.47 35.02 32.34 10.14 10.13 

 
7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
    1) ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 40,000 เล่ม 
        การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Library 2002, 
E – Book ของศูนย/์GPA จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,700 คน/วัน 
    2) ห้องปฏิบัติการ 
        ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์            จ านวน   12 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์       จ านวน    9 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน    2 ห้อง 
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8. ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
     8.1  อาคารเรยีนและอาคารประกอบ มีดังนี้ 

     8.2 รายละเอียดการใช้อาคารสถานทีโ่รงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
             ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีนักเรียนจากระดับ ม.1 ถึง ม.6 จ านวน 72 ห้อง โดยจัดเป็นระบบ
เดินเรียนทั้งหมด ในขณะที่โรงเรียนมีห้องเรียนรองรับดังนี้  จ านวนห้องเรียนทั่วไป 90 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ
และห้องวิชาเฉพาะ 53 ห้อง รวมทั้งหมด 143 ห้อง และมีจัดท าเป็นห้องอื่นๆ ตามตาราง 
 

ที่ อาคาร 
แบบ 

อาคาร 

ปี 
ก่อสร้าง 

ส านัก 
งาน 

ห้อง 
เรียน 

ห้อง 
วิชา 
การ 

ห้อง 
วิชา 

เฉพาะ 

ห้อง 
ปฏิบัต ิ
การ 

ห้อง 
พักครู 

ห้อง 
สมุด 

 

ห้อง 
ประชุม 

ห้อง 
น้ า 

อ่าง 
ล้าง 
หน้า 

ที่ 
ปัส 

สาวะ 

ห้อง 
ส้วม 

1 สันต ิ พ420 2521 - 11 - 4 3 2 - - - 5 2 3 

2 ไมตร ี 318 2520 1 9 1 4 - 3 - 1 2 6 2 2 

3 ภราดร 424ล18 2524 5 2 1 10 2 3 - 1 - 5 - 9 

4 บวรศิลป ์ อ200501 2530 - 1 - 4 - 1 2 1 4 2 3 12 

5 ธ ารงวิทย์ พิเศษ 2539 - 36 - 17 - 4 1 2 26 54 30 86 

6 เกษตรกรรม - 2520 - - - 1 3 - - - - - - - 

7 อุตสาหกรรม 102/27 2519 - - - 1 1 - - - - 1 - - 

8 โรงพลศึกษา - 2550 - 1 - - - 1 - - - - - - 

9 ลูกรัก - 2536 1 - - - - - - - - - - - 

10 จิตต์ธานี พิเศษ 2554 - 6 - - 3 - - - - - - - 

11 ทวีปราชญ์ 324ล./55-ข 
   (ในเขตแผ่นดินไหว) 2560 5 24 - - - 1 - 2 6 5 11 10 

12 
โครงเหล็กคลุม 
สนามโรงเรียน 

- 2560 - - - - - - - - - - - - 

 รวม - - 12 90 2 41 12 15 3 7 38 78 48 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่ออาคาร 
จ าหนวน 
(หลัง) 

ท่ี ชื่ออาคาร 
จ าหนวน 
(หลัง) 

1 อาคารเรียนแบบ 318 (อาคารไมตรี) 1 7 อาคารบวรศิลป์   1 

2 อาคารเรียนแบบ พ 420 (อาคารสันติ) 1 8 อาคารเกษตร 1 

3 อาคารเรียนแบบ 424 ล 18 (อาคารภราดร) 1 9 อาคารประชาสัมพันธ์ (อาคารลูกรัก)  1 

4 อาคารธ ารงวิทย ์ 1 10 โรงพละศึกษา 1 

5 อาคารจิตต์ธานี 1 11 อาคารทวีปราชญ์ 1 

6 อาคารฝึกงาน (2 หน่วย) 1 12 โครงเหล็กคลุมสนามโรงเรียน 1 
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    8.3  แผนผังอาคารสถานที่และอาณาบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
 

 
 

 

 



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 12 

 

9. ทิศทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธใ์ห้บรรลผุลปีการศึกษา 2561-2564 
 

วิสัยทัศน ์ :  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล                           
      มุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ  :   
 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การด าเนนิงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัย  
          และนวัตกรรมเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู ้ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู ้

1. นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
มีผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่ ม
สูงขึ้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติและมี
ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณ ลั กษ ณ ะอั น พึ งป ระส งค์  มี
จิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีวิถีการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 
21 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 แ ล ะ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของชุมชนและ
สั งค ม  มี เค รื อ ข่ า ย ก ารพั ฒ น า
การศึกษา ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ และมีพันธข้อตกลง
ความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรมและ
เข้มแข็ง 

โรง เรียนมี สภ าพแวดล้ อมและ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่ง
อ าน วยความสะดวกที่ ทั น สมั ย       
และมี แหล่ ง เรี ยน รู้ที่ มี คุณ ภาพ
มาตรฐาน 
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10. กรอบกลยุทธ ์แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ระหว่างปกีารศึกษา 2563-2564 
 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอยา่งยั่งยืน     ประกอบด้วย 
  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
  2. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
  4. โครงการส่งเสรมิการใช้ภาษาต่างประเทศ 
  5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  6. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการท างาน 
   7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โรงเรียนสุจริต) 
   8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   9. โครงการโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรญัชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
   11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   12. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมวันส าคญัประเพณีไทย และวฒันธรรมท้องถิน่ 
 
 

ที ่ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ ใน
ระดับดี และมีความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทาง สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

 
71.38 
58.14 
58.33 
55.29 
74.66 
78.83 
66.57 
78.76 

 
74.38 
61.14 
61.33 
58.29 
77.66 
81.83 
69.57 
81.76 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

 
75.72 
45.01 
48.92 
47.47 
53.24 
79.87 
72.65 
66.75 

 
78.72 
48.01 
51.92 
50.47 
56.24 
82.87 
75.65 
69.75 
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ที ่ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 

  

1 .2  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก ารศึ ก ษ าด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน มี
คะแนนไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 
     คณิตศาสตร ์
     วิทยาศาสตร ์
     ภาษาไทย (การอ่าน) 

  

  
1.3 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

126 128 

  

1.4 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับ
รางวัลจากการเข้ าร่วมการแข่ งขัน ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
ต่อปี 

69 72 

  

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 

  

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

 
73.38 
61.14 
61.33 
58.29 
77.66 
81.83 
69.57 
81.76 

 
77.38 
65.14 
65.33 
62.29 
81.66 
85.83 
73.57 
85.76 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

 
79.72 
48.01 
51.92 
50.47 
56.24 
82.87 
75.65 
69.75 

 
83.72 
52.01 
55.92 
54.47 
60.24 
86.87 
79.65 
73.75 

     
     
     



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 15 

 

ที ่ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับ อุดมศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูงขึ้น 

2.1 จ านวนนัก เรียนที่ เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

230 240 

2.2 จ านวนนักเรียนที่ เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 ต่อปี 

15 22 

3 นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภ าษ าไท ย  ภ าษ าอั งก ฤษ  และ
ภาษาต่ างประเทศอื่ นๆ  ในการ
สื่อสารได้ดีและสามารถสอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาติ 

3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 

74 75 

3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

45 50 

3.3 ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรอง 

65 70 

3.4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
การใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

65 70 

4 นักเรียนมีความคิด มีวิจารณญาณ 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สั ง เค ราะห์  แก้ ปั ญ ห าและกล้ า
ตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และ
กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

89 92 

5 นักเรียนสามารถคิดค้น สร้างสรรค์ 
พั ฒ น า ชิ้ น ง า น  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
นวัตกรรมและออกแบบผลงาน โดย
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 นักเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี เพื่อสร้างแนวคิด
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนใหม่ 

100 100 

 5 .2  นั ก เรี ยน มี ผล งาน ก ารป ระดิ ษ ฐ์
สร้างสรรค์และออกแบบ มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์
งานทั้ งด้ านวิชาการและอาชีพ  มีการ
น าเสนอผลงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานระดับชาติและนานาชาติไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 14 

13 14 
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ที ่ เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
6 นั ก เรี ย น มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใน

ภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้
และจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 นักเรียนทุกคน ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ กั บ โร ง เรี ย น เค รื อ ข่ า ย  MOU 
ภายในประเทศ สถาบันหรือหน่วยงาน 

100 100 

6.2 นักเรียนทุกคนของห้องเรียนโครงการ
พิเศษทางภาษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงเรียนเครือข่าย MOU ภายนอก
ประเทศ 

100 100 

7 ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ 7.1 นักเรียนทุกคน ได้ร ับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 

100 100 

7 .2  น ัก เร ีย น ได ้เข ้า ร ่ว ม แ ข ่ง ข ัน ใน
กิจกรรมระดับภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

4 5 

8 นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความ
เป็ น ไท ย  ภู มิ ใจ ใน ถิ่ น ฐ าน มี จิ ต
สาธารณะ และจิตใจบริการมีความ
เป็ น พ ล เมื อ ง  ต าม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประชาธิปไตย มีทักษะการด ารงชีวิต 
สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี และมีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง
ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น  แ ล ะ
ประชาคมโลก 

8.1 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 86 มีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้ อชาติ  วัฒ นธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

89 90 

8.2  นั ก เรียนทุ กคน  มี ความสามารถ
วิ เคราะห์ ป ระเด็ นทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

93 94 

8.3 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีส่วน
ร่วมปฏิบัติกจิกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

79 82 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอยา่งสรา้งสรรค์ใช้การวิจัยและ 
   นวัตกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 
  1. โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1 .1  โรงเรียนมีหลั กสูต รสถานศึ กษา
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

100 100 

1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน 

100 100 

1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการศึกษา
ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research 
and Knowledge Formation) การสื่อสาร
และการน าเสนอ(Communication and 
Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และ
บริ ก ารสั งคม  (Global Education and 
Social Service Activity) 

90 95 

1.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้งวิจัย และพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย บู ร ณ า ก า ร  STEM 
Education และกิจกรรม IS 

90 95 

2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โด ย เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ ด้ ว ย
กระบวนการ Active Learning โดย
น าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.1 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ Active 
Learning 

95 100 

2.2 ครูทุกคนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

95 100 

2.3 ครูทุกคนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

95 100 

3 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ควบคู่กับการใช้การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ครูทุกคนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควบคู่กับการใช้การวิจัยในชั้นเรียน และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน 

95 100 

3.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

78 80 

3.3 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

48 50 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4 โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมิน 

ผลในรูปแบบที่หลากหลาย 
ครูทุกคนมีกระบวนการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย 

95 100 

5 โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการนิเทศ 
ติดตามในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

95 100 
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กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล 
ประกอบด้วย 
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้

ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน ก ารพั ฒ น า
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นมาตรฐานสากล 

1.1 ครูไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ใช้ภาษาต่าง- 
ประเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน 

27.50 30 

1.2 ครู ไม่ ต่ ากว่าร้อยละ 30 เข้ าร่วม
กิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับนานาชาติ 

27.50 30 

1.3 ครูทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการ
จัดการชั้นเรียนของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ตามแผนการทางของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

100 100 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้าง
พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ  ICT อ ย่ า ง      
สร้างสรรค์ 

2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 

100 100 

2.2 ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน /
โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/เอกสารบทความ
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ ICT 

100 100 

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น สู่
มาตรฐานสากล 

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เพิ่มขึ้น          
ร้อยละ 5 ต่อปี 

75 80 

3.2 ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

85 90 

4 ส่ ง เสริมพัฒ นาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

4.1 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

85 90 

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 

15 20 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ประกอบด้วย 
  1. โครงการส่งเสรมิและพฒันาประสิทธิภาพการใชแ้หล่งเรียนรู ้
   2. โครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
   3. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   4. โครงการห้องอาเซียน 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
   6. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
   7. โครงการธนาคารโรงเรียน 
  

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

1 .1  ทุ ก ก ลุ่ ม ส าระก าร เรี ย น รู้ มี ห้ อ ง 
ปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ที่ ทันสมัย        
มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

100 100 

1.2 นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
อ่าน ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

2 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาค
ส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 
โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย
ร้อยละ 20 

55 70 

2.2 โรงเรียนมีสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

100 100 

3 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ( ICT) ในการบริหาร
จัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3.1 ค รูทุ ก คน ส าม ารถ ใช้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการ
เรียนรู้ 

100 100 

3.2 ทุ กหน่ วยงานภายใน โรงเรียนน า
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

3.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 

100 100 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล   ประกอบด้วย 
  1. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อการช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล 
  2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
  3. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5. โครงการการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
1.1 ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์อบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา
นานาชาติ 

100 100 

1.2 ผู้บริหารทุ กคนมีความสามารถใน
บริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 

100 100 

1.3 กลุ่มบริหารงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

100 100 

     1.3.1 กลุ่มบริหารงานน าวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการจัดการครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน 

100 100 

     1.3.2 กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มงาน
ภายในโรงเรียน มีระบบการจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

100 100 

     1.3.3 โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงฯ 

100 100 

     1.3.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน 

100 100 

       1.3.5 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัด
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

100 100 

     1.3.6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

100 100 

     1.3.7 กลุ่มบริหารงานมีระบบการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

100 100 

     1.3.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร งบประมาณ พัสดุ  และ
การเงิน ที่ เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
  1.4 ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้

การสนับสนุนการระดมทรัพยากร เพื่อจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

95 95 

2 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

2 .1  โรงเรียนจั ดกิ จกรรมการเรี ยน รู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร 
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

100 100 

2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทุกปีการศึกษา 

100 100 

3 โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนทั้ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่  3 
และ 4 อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

โรงเรียนมีการก าหนดแผนการรับนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และจัดท าโครงสร้าง
จ านวนนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา 

  

ช่วงชั้นที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 

 
11 
11 
11 

 
12 
12 
12 

ช่วงชั้นที่ 4 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 

 
13 
13 
13 

 
13 
13 
13 
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11. ประมาณการเงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ช่วงชั้นที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน : 1 คน : 1 ป ี จ านวนเงิน (บาท) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 3,500 1,536,500 
มัธยมศึกษาปีที ่2 453 3,500 1,585,500 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 406 3,500 1,421,000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,298 3,500 4,543,000 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 534 3,800 2,029,200 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 511 3,800 1,941,800 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 487 3,800 1,850,600 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,532 3,800 5,821,600 
รวมจ านวนนกัเรียน 2,830   
รวมเงินอุดหนนุ 

  
10,364,600 

เงินอุดหนุนสนับสนนุการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 5,607,100 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (880),(950) 2,597,600 

รวมเงินอุดหนนุ/พัฒนาผูเ้รียน 
 

18,569,300 
งบวิชาการ ~(60-80%) 72.50 13,456,000 
งบบริหารจัดการ/สนับสนุน ~(20-30%) 22.10 4,113,300 
งบส ารองจ่าย ~(5%) 5.40 1,000,000 
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12. ประมาณการงบประมาณในการด าเนนิงานตามกลุม่บริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุม่งาน  
     ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี  
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ประเภทของงบประมาณ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

 
 

(บาท) 

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย 
รายหัว 
(บาท) 

เงินบ ารุง 
การศึกษา 

 
(บาท) 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
(บาท) 

เงินสมทบ
พัฒนาฯ 

 
(บาท) 

เงินเหลือจ่าย 
 
 

(บาท) 

เงินรายได้
อื่นๆ 

 
(บาท) 

1 ส านักงานผู้อ านวยการ       80,000             15,000           95,000  

2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   4,910,600    2,542,000     2,380,000         9,832,600  

3 กลุ่มบริหารงานวิชาการ    5,002,100     962,800  1,655,600   2,044,400     988,300  10,653,200 

4 โครงการพิเศษ MLP    5,588,000          522,000         6,110,000  

5 โครงการพิเศษ GSP       949,200               949,200  

6 โครงการพิเศษ SME     2,734,300           990,000         3,724,300  

7 โครงการพิเศษ EST     2,271,700           242,600         2,514,300  

8 โครงการพิเศษ SMTE       630,500          187,000           817,500  

9 โครงการพิเศษ SMBP     1,778,600              1,778,600  

10 สมทบงานห้องเรียนพิเศษ     1,173,900             1,173,900  

11 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป    1,390,000      3,350,000    4,720,000        9,460,000  

12 กลุ่มบริหารงานบุคคล 687,800    6,863,400         1,007,700       8,558,900  

13 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 464,600      662,500  446,800          219,400  1,793,300  

14 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      199,000                   199,000  

15 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์      189,100               33,200          222,300  

16 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์     521,400                   521,400  

17 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา      242,000                   242,000  

18 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ      190,100                   190,100  

19 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา      270,000                   270,000  

20 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ      100,000                   100,000  

21 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ        66,000    1,473,800               1,539,800  

22 กลุ่มศูนย์ภาษาจีน      288,000                 288,000  

23 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        66,000        561,000               627,000  

24 กลุ่มงานนักศกึษาวิชาทหาร       18,000                39,000           57,000  

25 กลุ่มงานห้องสมุด     167,000                   167,000  

26 กลุ่มงานแนะแนว       62,000                     62,000  
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ท่ี  
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ประเภทของงบประมาณ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

 
 

(บาท) 

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย 
รายหัว 
(บาท) 

เงินบ ารุง 
การศึกษา 

 
(บาท) 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
(บาท) 

เงินสมทบ
พัฒนาฯ 

 
(บาท) 

เงินเหลือจ่าย 
 
 

(บาท) 

เงินรายได้
อื่นๆ 

 
(บาท) 

27 งานเรียนรวมการศึกษาพิเศษ        17,000                     17,000  

28 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน      158,000           140,000             298,000  

29 กลุ่มงานประกันคุณภาพ        61,000                     61,000  

30 กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ ์  210,000     210,000 

31 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลย ี(ICT)    1,484,000       627,000        1,000,000       3,111,000  

32 กลุ่มงานประชาสมัพันธ ์      110,000      339,600                 449,600  

รวมกิจกรรม (บาท)  14,971,700  28,989,500    2,597,600    7,525,600     8,739,200    3,269,400     66,093,000  

ส ารองจ่าย    1,000,000      726,700       322,000       825,800       2,874,500  

รวมงบประมาณทุกกิจกรรม (บาท) 15,971,700  29,716,200    2,597,600    7,847,600    8,739,200   4,095,200     68,967,500  
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13.  รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินกิจกรรม 
      พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่แผนปฏิบัต ิ
      ราชการ ประจ าปีการศกึษา 2563 
 

ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

ส านักงานผู้อ านวยการ       

งบอุดหนนุ        

1 7 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานผู้อ านวยการ ก.ค.-พ.ย.63          45,000  ธ.ค.63-เม.ย.
64 

         35,000           80,000  ครูชนิดาภา 

  รวม (บาท)  45,000  35,000 80,000  

งบรายได้อื่นๆ        

1 5.3 ร. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก.ค.-พ.ย.63            3,300  ธ.ค.63-เม.ย.
64 

         11,700           15,000  ครูนันท์การ์ 

  รวม (บาท)  3,300  11,700 15,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  48,300  46,700 95,000  

กลุ่มบริหารงบประมาณ       

งบอุดหนนุ        

1 5.3 การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63            6,800  ธ.ค.63-เม.ย.64            6,800           13,600  ครูขวัญตา 

2 5.3 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ /      
ค่าไปรษณีย์) 

ก.ค.-พ.ย.63      1,000,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     1,000,000      2,000,000  ครูขวัญตา 

3 5.3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสด ุ ก.ค.63            1,500  มี.ค.64              300             1,800  ครูพิมผกา 

4 5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.-พ.ย.63      1,975,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        625,000      2,600,000  ครูขวัญตา 

5 5.5 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร          
ปีการศึกษา 2563 

ก.ค.-พ.ย.63          18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            7,300           25,300  ครูขวัญตา 

6 7 
งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและ
บัญชี 

ก.ค.-พ.ย.63          96,300  ธ.ค.63-เม.ย.64          96,200         192,500  ครูขวัญตา 

7 7 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุและ
สินทรัพย ์ 

ก.ค.-พ.ย.63          53,600  ธ.ค.63-เม.ย.64          23,800           77,400  ครูพิมผกา 

  รวม (บาท)  3,151,200  1,759,400 4,910,600  

งบบ ารุงการศึกษา       

1 5.3 บ. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ /      
ค่าไปรษณีย์) 

ก.ค.-พ.ย.63      1,271,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     1,271,000      2,542,000  ครูขวัญตา 

  รวม (บาท)  1,271,000  1,271,000 2,542,000  

งบสมทบพัฒนาฯ       

1 5.3 สท. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ /      
ค่าไปรษณีย์) 

ก.ค.-พ.ย.63      1,180,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     1,180,000      2,360,000  ครูขวัญตา 

2 7 สท. บริหารจัดการส านักงาน ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           20,000  ครูพิมผกา 

  รวม (บาท)  1,190,000  1,190,000 2,380,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  5,612,200  4,220,400 9,832,600  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ก.ค.-พ.ย.63          30,000               30,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

2 1.2 
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Pre M4) 
ปีการศึกษา 2564 

   ธ.ค.63-เม.ย.64      ครูอาทิตย์อุทัย 

3 1.8 
นิทรรศการและเวทีส่งเสริมศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64          42,000           42,000  ครูภัทรพร 

4 1.8 
บริหารจัดการส านักงานพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานสากล 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           20,000  ครูภัทรพร 

5 1.9 สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง ก.ค.-พ.ย.63          32,900  ธ.ค.63-เม.ย.64          20,000           52,900  ครูภัทราพร 

6 1.11 วิถีชาวพุทธ ก.ค.-พ.ย.63            8,600  ธ.ค.63-เม.ย.64          13,500           22,100  ครูวรรณวิไล 

7 3.2 
การจัดการเรียนรู้ แบบ  Active learning เพื่ อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  

ก.ค.-พ.ย.63          90,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          29,500         120,000  ครูเกศิณ ี

8 4.4 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ค.-พ.ย.63          30,000  ธ.ค.63-มี.ค.64          10,000           40,000  ครูธิดาพร 

9 4.5 
อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ค.-พ.ย.63          12,800  ธ.ค.63-เม.ย.64          11,600           24,400  ครูสุรัสวดี 

10 4.6 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ก.ค.-พ.ย.63            2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,000             4,000  ครูศรีสุดา 

11 4.6 กิจกรรมปลูกป่า ก.ค.-พ.ย.63          11,000  ธ.ค.63-เม.ย.64           11,000  ครูศรีสุดา 

12 4.6 
อบรมนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สร.ยุคใหม่ หัวใจสีเขียว" 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64           10,000  ครูศรีสุดา 

13 5.2 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564    ธ.ค.63-เม.ย.64          60,000           60,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

14 5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.63      3,007,200         3,007,200  ครูเกสร 

15 7 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63        779,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        779,200      1,558,500  ครูเกสร 

  รวม (บาท)  4,024,300  977,800 5,002,100  

งบพัฒนาผู้เรียน       

1 1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63 125,400  ธ.ค.63-เม.ย.64        313,500  438,900 ครูกิตติศิลป์ 

2 4.1 พ. 
พัฒ นาการเรียนรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ภ ายนอก         
(ทัศนศึกษา) 

  ธ.ค.63-เม.ย.64        373,900         373,900  ครูกิตติศิลป์ 

3 4.1 พ. 
นิทรรศการวิชาการและการเปิดบ้านเผยแพร่ผลงาน
สู่ชุมชน 

   ธ.ค.63-เม.ย.64        150,000         150,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

  รวม (บาท)  125,400  837,400 962,800  

งบสมทบพัฒนาฯ       

1 1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ก.ค.-พ.ย.63        100,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        600,000  700,000 ครูกิตติศิลป์ 

2 4.6 สท. 
ติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารงวิทย์   

ก.ค.-พ.ย.63       955,600     955,600 รองไพศาล 

  รวม (บาท)  1,055,600  600,000 1,655,600  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบรายได้อื่นๆ       

1 5.5 ร. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.63      988,300     988,300  ครูเกสร 

  รวม (บาท)  988,300   988,300  

งบเหลือจ่าย       

1 4.6 ห. ติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารงวิทย์ 

ก.ค.-พ.ย.63      2,044,400    2,044,400 รองไพศาล 

  รวม (บาท)  2,044,400   2,044,400  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  8,238,000  2,415,200 10,653,200  

โครงการพิเศษ MLP       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ต.ค.63        165,600  ก.พ.64          30,800         196,400  ครูฐานิสรณ ์

2 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ม.ค.64        204,600         204,600  ครูฐานิสรณ ์

3 1.3 บ. ติวภาษาพิชิต O-Net    ม.ค.64        122,700         122,700  ครูฐานิสรณ ์

4 1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศและบุคลากร MLP เม.ย.-พ.ย.63      1,016,000  ธ.ค.63-มี.ค.64        459,100      1,475,100  ครูฐานิสรณ ์

5 1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.63      1,396,500  ธ.ค.63     1,988,200      3,384,700  ครูฐานิสรณ ์

6 8 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา ก.ค.-พ.ย.63        168,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          36,000         204,500  ครูฐานิสรณ ์

  รวม (บาท)  2,746,600  2,841,400 5,588,000  

งบเหลือจ่าย       

1 1.3 ห. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน     ธ.ค.63        522,000         522,000  ครูฐานิสรณ ์

  รวม (บาท)    522,000 522,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  2,746,600  3,363,400 6,110,000  

โครงการพิเศษ GSP       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5     ธ.ค.63-เม.ย.64        150,000         150,000  ครูชมัยพร 

2 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ก.ค.-พ.ย.63        190,200           190,200  ครูชมัยพร 

3 1.3 บ. ค่ายทักษะบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.4    ธ.ค.63-เม.ย.64        148,400         148,400  ครูสลิลลา 

4 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        225,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        196,200         421,800  ครูชมัยพร 

5 1.3 บ. น าเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP    ม.ค.-ก.พ.64          10,000           10,000  ครูชมัยพร 

6 1.3 บ. ส่งเสริมนักเรยีนสู่โอลิมปิกวิชาการ ก.ค.-พ.ย.63          28,800               28,800  ครูชมัยพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  444,600  504,600 949,200  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

โครงการพิเศษ SME       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. SME English language Testing     ธ.ค.63-เม.ย.64          33,800           33,800  ครูวรางคณา 

2 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพ Science Math and English ก.ค.-พ.ย.63        113,400  ธ.ค.63-เม.ย.64        100,000         213,400  ครูวรางคณา 

3 1.3 บ. จัดซื้อส่ืออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.63        814,000  ธ.ค.63        814,000      1,628,000  ครูวรางคณา 

4 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ ก.ค.-พ.ย.63        429,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        429,500         859,100  ครูวรางคณา 

  รวม (บาท)  1,357,000  1,377,300 2,734,300  

งบเหลือจ่าย       

1 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.63        495,000  ธ.ค.63        495,000         990,000  ครูวรางคณา 

  รวม (บาท)  495,000  495,000 990,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  1,852,000  1,872,300 3,724,300  

โครงการพิเศษ EST       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.-พ.ย.63      1,055,900  ธ.ค.63-เม.ย.64     1,055,900      2,111,800  ครูทวัตน ์

2 1.3 บ. 
พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ก.ค.-พ.ย.63        107,600  ธ.ค.63-เม.ย.64          52,300         159,900  ครูทวัตน ์

  รวม (บาท)  1,163,500  1,108,200 2,271,700  

งบเหลอืจ่าย       

1 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.-พ.ย.63        121,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        121,300         242,600  ครูทวัตน ์

  รวม (บาท)  121,300  121,300 242,600  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  1,284,800  1,229,500 2,514,300  

โครงการพิเศษ SMTE       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ก.ค.-พ.ย.63          72,700               72,700  ครูธีรเดช 

2 1.3 บ. 
ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิ เศษเครือข่าย
ภาคใต้ตอนบน 

ก.ค.-พ.ย.63          75,900               75,900  ครูธีรเดช 

3 1.3 บ. 
ฝึกประสบการณ์ กับนั กวิทยาศาสตร์  (SMTE 
internship) 

ก.ค.-พ.ย.63          48,900               48,900  ครูธีรเดช 

4 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน    ธ.ค.63        384,200         384,200  ครูธีรเดช 

5 1.3 บ. เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลศิ มิ.ย.-พ.ย.63          48,800              48,800  ครูธีรเดช 

  รวม (บาท)  246,300  384,200 630,500  

งบเหลือจ่าย       

1 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน     ธ.ค.63        187,000         187,000  ครูธีรเดช 

  รวม (บาท)    187,000 187,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  246,300  571,200 817,500  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

โครงการพิเศษ SMBP       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. English Testing     ธ.ค.63-เม.ย.64          38,500           38,500  ครูสลิลลา 

2 1.3 บ. O-NET SMBP     ม.ค.64          17,000           17,000  ครูสลิลลา 

3 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ก.ค.63        548,500  ธ.ค.63        548,400      1,096,900  ครูสลิลลา 

4 1.3 บ. จัดจ้างบุคลากร SMBP ก.ค.-พ.ย.63        308,100  ธ.ค.63-เม.ย.64        318,100         626,200  ครูสลิลลา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  856,600  922,000 1,778,600  

สมทบงานห้องเรียนพิเศษ       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.3 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน เม.ย.-พ.ย.63        225,000  ธ.ค.63-มี.ค.64        225,000         450,000  ครูปราณี 

2 1.3 บ. การจัดการบริหารส านักงาน ก.ค.-พ.ย.63          68,200    ธ.ค.63-เม.ย.64          35,500         103,700  ครูปราณี 

3 1.3 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ก.ค.-พ.ย.63        285,100  ธ.ค.63-เม.ย.64        185,100         470,200  ครูปราณี 

4 1.3 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ) ก.ค.-พ.ย.63          50,000  ธ.ค.63-มี.ค.64        100,000         150,000  ครูปราณี 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  628,300  545,600 1,173,900  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป       

งบอุดหนนุ        

1 4.7 ธนาคารโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63            5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            5,000           10,000  ครูขวัญจิต 

2 7 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63          70,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          63,500         133,500  ครูนันทการ์ 

3 8 งานบริการยานพาหนะโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63        350,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        350,000         700,000  ครูถนอม 

4 8 ปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ ก.ค.-พ.ย.63          22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          22,500           45,000  ครูเชาว์ 

5 8 
เส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ าอ าค ารส ถ าน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

ก.ค.-พ.ย.63        250,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        230,100         480,100  ครูเชาว์ 

6 8 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            9,900           19,900  ครูเชาว์ 

7 9 พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน ก.ค.-พ.ย.63            1,000  ธ.ค.63-เม.ย.64              500             1,500  ครูถนอม 

  รวม (บาท)  708,500  681,500 1,390,000  

งบสมทบพัฒนาฯ       

1 8 สท. 
เส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ าอ าค ารส ถ าน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

ก.ค.-พ.ย.63      1,500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     1,500,000      3,000,000  ครูเชาว์ 

2 8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63        175,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        175,000         350,000  ครูถนอม 

  รวม (บาท)  1,675,000  1,675,000 3,350,000  

งบเหลือจ่าย       

1 8 ห. 
เส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ าอ าค ารส ถ าน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

ก.ค.-พ.ย.63      2,300,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     2,420,000      4,720,000  ครูเชาว์ 

  รวม (บาท)  2,300,000  2,420,000 4,720,000  

รวมทั้งสิ้น (บาท)  4,683,500  4,776,500 9,460,000  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบส ารองจ่าย (อุดหนุน)       

ฝ่ายบริหาร        

1 5.3 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63        500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        500,000      1,000,000  ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  500,000  500,000 1,000,000  

งบส ารองจ่าย (บ ารุงการศึกษา)       

ฝ่ายบริหาร        

1 5.3 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63 363,400  ธ.ค.63-เม.ย.64 363,300  726,700 ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  363,400  363,300 726,700  

งบสมทบการศึกษาฯ       

ฝ่ายบริหาร        

1   5.3 สท. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63 161,000  ธ.ค.63-เม.ย.64 161,000 322,000  ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  161,000  161,000 322,000  

งบรายได้อื่นๆ       

ฝ่ายบริหาร        

1 5.3 ร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63        412,900  ธ.ค.63-เม.ย.64        412,900         825,800  ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  412,900  412,900 825,800  

กลุ่มบริหารงานบุคคล       

งบอุดหนนุ        

1 1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64                      ครูธิยา 

2 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64                      ครูพัชรกาญจน์ 

3 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64                 ครูพัชรกาญจน์ 

4 3.2 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (ไปราชการ) 

ก.ค.-พ.ย.63 225,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        325,000         550,000  ครูปานตา 

5 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การขับเคลื่อน
ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC (Professional Learning 
Community) สู่สถานศึกษา  

   ธ.ค.63          50,500           50,500  ครูพชัรกาญจน์ 

6 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนสู่วิทยฐานะ 
ตาม ว.21  

  ธ.ค.63           32,600          32,600  ครูพัชรกาญจน์ 

7 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

ก.ค.-พ.ย.63            2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             5,000  ครูพัชรกาญจน์ 

8 5.1 
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร 

ก.ค.-พ.ย.63            2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             5,000  ครูปานตา 

9 7 บริหารจัดการส านักงาน ก.ค.-ส.ค.63 27,300  ธ.ค.63-ม.ค.64          17,400           44,700  ครูพัชรกาญจน์ 

  รวม (บาท)  257,300  430,500 687,800  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบบ ารุงการศึกษา       

1 6 บ. 
จ้ า งบุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน สถ าน ศึ ก ษ า /               
จ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เม.ย.-พ.ย.63      4,575,600  ธ.ค.63-มี.ค.64     2,287,800      6,863,400  ครูธิยา 

  รวม (บาท)  4,575,600  2,287,800 6,863,400  

งบรายได้อื่นๆ       

1 3.2 ร. 
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
(ศึกษาดูงานประจ าปี)   

    ม.ค.64        621,000         621,000  ครูชญาภา 

2 3.2 ร. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดความรู้ผู้เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน  

ก.ย.63        215,700            215,700  ครูชญาภา 

3 5.1 ร. 
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร 

ก.ค.-พ.ย.63          22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          22,500           45,000  ครูปานตา 

4 5.1 ร. การประชุมครูประจ าเดือน พ.ค.-พ.ย.63          63,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          63,000         126,000  ครูสุภาวรรณ 

  รวม (บาท)  301,200  706,500 1,007,700  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  5,134,100  3,424,800 8,558,900  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน       

งบอุดหนนุ        

1 1.7 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียน
สุจรติ 

  ธ.ค.63-เม.ย.64           23,700          23,700  ครูภัทรา 

2 2 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียน 

ก.ค.-พ.ย.63          15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          23,600           38,600  ครูยุพิณ 

3 2 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ีของ
นักเรียน(รองรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019) 

ก.ค.-พ.ย.63          30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          70,000         100,000  ครูยุพิณ 

4 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   ธ.ค.63-เม.ย.64          80,200          80,200  ครูวรรณา 

5 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63          57,500  ธ.ค.63-มี.ค.64          14,500           72,000  ครูสมบัติ 

6 4 คัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63          25,800  ธ.ค.63-เม.ย.64           25,800  ครูสมบัติ 

7 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง   ธ.ค.63-มี.ค.64          20,000           20,000  ครูอัมพร ศ. 

8 5 สารวัตรนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63            7,400  ธ.ค.63-มี.ค.64             7,400  ครูมานะ 

9 5 งานเครือข่ายผู้ปกครอง ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-มี.ค.64     ครูณัฐธิกานต์ 

10 5 โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติด ก.ค.-พ.ย.63          12,000             12,000  ครูปัทมา 

11 5 ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63          15,100  ธ.ค.63-มี.ค.64            9,000           24,100  ครูวรางคณา 

12 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกิจการนักเรียน ก.ค.-ส.ค.63          27,900  ธ.ค.63-ม.ค.64          20,100           48,000  ครูปัทมา 

13 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอนามัย ก.ค.-ส.ค.63            7,800  ธ.ค.63-ม.ค.64            5,000           12,800  ครูยุพิณ 

  รวม (บาท)  198,500  266,100 464,600  

งบบ ารุงการศึกษา       

1 4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง มิ.ย.-ก.ค.63          97,300               97,300  ครูณัฐธิกานต์ 

2 2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน มิ.ย.-ก.ค.63        565,200             565,200  ครูยุพิณ 

  รวม (บาท)  662,500   662,500  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบพัฒนาผู้เรียน       

1 2 พ. 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดีของ
นักเรียน(รองรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

ก.ค.-พ.ย.63       188,200             188,200  ครูยุพิณ 

2 3 พ. โรงเรียนคุณธรรม   ธ.ค.63-ม.ค.64  258,600        258,600  ครูวรรณา 

  รวม (บาท)  188,200  258,600 446,800  

งบรายได้อื่นๆ       

1 4 ร. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา     ธ.ค.63-มี.ค.64    ครูจิระวัฒน์ 

2 4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน ก.ค.-พ.ย.63          44,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          15,400           59,400  ครูรัฐพร 

3 5 ร. 
TO BE NUMBER ONE 1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด    

ก.ค.-พ.ย.63        110,000  ธ.ค.63-มี.ค.64          50,000         160,000  ครูลมัย 

  รวม (บาท)  154,000  65,400 219,400  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  1,203,200  590,100 1,793,300  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ก.ค.-พ.ย.63            2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             5,000  ครูกรรณิกา 

2 1.1 จัดหาและพัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          10,000              10,000  ครูปิตินันท์ 

3 1.1 บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ  ก.ค.-พ.ย.63          15,000              15,000  ครูคนองนิจ 

4 1.1 เปิดบ้านนักเขียน    ธ.ค.63-เม.ย.64          40,000           40,000  ครูเกศิณ ี

5 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้    ก.ค.-พ.ย.63            2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             5,000  ครูสุวล ี

6 1.2 วันส าคัญของภาษาไทย  ก.ค.-พ.ย.63          27,000              27,000  ครูปิตินันท์ 

7 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย    ก.ค.-พ.ย.63            5,000               5,000  ครูปิตินันท์ 

8 1.2 ค่ายบูรณาการภาษาไทย   ธ.ค.63-เม.ย.64          40,000          40,000  ครูมนตรี 

9 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          42,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           52,000  ครูปิตินันท์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  104,000  95,000 199,000  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63          11,300               11,300  ครูรังสิณ ี

2 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63            7,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            7,000           14,000  ครูสุนิษา 

3 1.6 สัปดาห์คณิตศาสตร์   ก.ค.-พ.ย.63            9,900                9,900  ครูธัญวลัย 

4 1.6 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้    ธ.ค.63-เม.ย.64          68,000           68,000  ครูอธิตา 

5 2.1 
พัฒนาหลักสูตรคณิ ตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

   ธ.ค.63-เม.ย.64            5,000             5,000  ครูนวรัตน์ 

6 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63          14,300              14,300  ครูละอองดาว 

7 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

ก.ค.-พ.ย.63          33,300  ธ.ค.63-เม.ย.64          33,300           66,600  ครูจันทร์จิรา 

  รวม (บาท)  75,800  113,300 189,100  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบเหลือจ่าย        

1 2.1 ห. 
พัฒนาหลักสูตรคณิ ตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

 ก.ค.63         33,200            33,200  ครูนวรัตน์ 

  รวม (บาท)  33,200   33,200  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  109,000  113,300 222,300  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-ก.ย.63        150,000  ธ.ค.63-ก.พ.64        150,000         300,000  ครูทวีวัฒน ์

2 1.1 
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา 

มิ.ย.-ก.ย.63          11,000             11,000  ครูกิตติพงษ์ 

3 1.2 การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ก.ค.-พ.ย.63                      ครูทวัตน ์

4 1.2 หุ่นยนต์ EV3 ก.ค.-พ.ย.63          20,000  ธ.ค.63-ม.ค.64          20,000           40,000  ครูสุภาวรรณ 

5 1.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    ก.ค.-ต.ค.63          83,400             83,400  ครูอาทิตย์อุทัย 

6 4.1 
พั ฒ น าแ ห ล่ ง เรี ย น รู้  ก ลุ่ ม ส าระก าร เรี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.-ต.ค.63          10,000  ธ.ค.63-มี.ค.64          10,000           20,000  ครูณัฐธิกานต์ 

7 7 
บริหารจัดการส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.-ส.ค.63          34,000  ธ.ค.63-ม.ค.64          33,000           67,000  ครูทวีวัฒน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  308,400  213,000 521,400  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา ก.ค.-ส.ค.63            5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          15,000           20,000  ครูอภิชาติ 

2 1.2 การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63          15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          20,000           35,000  ครูอภิชาติ 

3 1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ก.ค.-ส.ค.63            4,500  ธ.ค.63            1,500             6,000  ครูอุดร 

4 1.6 ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา    ธ.ค.63-เม.ย.64          90,000           90,000  ครูภัทราพร 

5 1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ส.ค.-พ.ย.63          20,000              20,000  ครูสุนิษา 

6 4.1 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ก.ค.-ก.ย.63          30,000  
  

          30,000  ครูอภิชาติ 

7 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ก.ค.-พ.ย.63          19,000  ธ.ค.63-ก.พ.64            2,000           21,000  ครูวรรณา 

8 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           20,000  ครูนิภาพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  103,500  138,500 242,000  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       

งบอุดหนนุ        

1 1.2 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์สู่การแข่งขัน 

ก.ค.-พ.ย.63        135,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          26,300         161,300  ครูทัศนีย์ 

2 7 จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระฯศิลปะ ก.ค.-ก.ย.63          20,800  ธ.ค.63-ก.พ.64            8,000           28,800  ครูทัศนีย์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  155,800  34,300 190,100  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  

ก.ค.-พ.ย.63        120,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          84,000         204,000  ครูพงศ์ภรณ์ 

2 1.2 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และแข่งขันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและ
ความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และด้านกีฬา 

ก.ค.-พ.ย.63          25,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            9,000           34,000  ครูอรรถวิช 

3 2.1 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูยุพิณ 

4 3.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูอุบลรัตน์ 

5 2 
การออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 

ก.ค.-พ.ย.63          12,000  
  

          12,000  ครูณิชกุล 

6 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           20,000  ครูยุพิณ 

7 8 
พัฒนาห้องพลศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูพงศ์ภรณ์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  167,000  103,000 270,000  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

งบอุดหนนุ        

1 1.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ก.ค.-พ.ย.63          30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          19,300           49,300  ครูน้ าเพชร 

2 1.6 ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์อาชีพ ก.ค.-พ.ย.63          38,300              38,300  ครูน้ าเพชร 

3 7 
จัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารจัดการส านักงาน        
(การงานอาชีพ) 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,400           12,400  ครูประทักษ์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  78,300  21,700 100,000  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

งบอุดหนนุ        

1 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,000           12,000  ครูธีระนาถ 

2 1.4 English Speaking Day ก.ค.-พ.ย.63            2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             4,500  ครูจิระวัฒน์ 

3 1.4 Interviewing  Native Speakers    ธ.ค.63-เม.ย.64            1,500             1,500  ครูกันยพร 

4 1.4 
การแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
SRP English Contest ของนักเรียน ม.ปลาย 

   ธ.ค.63-ก.พ.64          10,000           10,000  ครูศศ ิ

5 1.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas    ก.พ.64          10,000           10,000  ครูสุดารักษ์ 

6 7 พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ ก.ค.-พ.ย.63          14,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          14,000           28,000  ครูสุจิตตรา 

  รวม (บาท)  26,000  40,000 66,000  

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.4 บ. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเจ้าของภาษา ก.ค.-พ.ย.63        736,900  ธ.ค.63-เม.ย.64        736,900      1,473,800  ครูสุจิตตรา 

2 3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64                     ครูจุฑารัตน์ 

  รวม (บาท)  736,900  736,900 1,473,800  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  762,900  776,900 1,539,800  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.4 บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

ก.ค.-พ.ย.63          93,400  ธ.ค.63-เม.ย.64          82,500         175,900  ครูฐิติรัตน ์

2 1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน      ธ.ค.63-เม.ย.64          17,600           17,600  ครูฐิติรัตน ์

3 1.4 บ. 
จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

ก.ค.-พ.ย.63          24,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          70,000           94,500  ครูฐิติรัตน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  117,900  170,100 288,000  

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

งบอุดหนนุ        

1 1.2 กิจกรรมชุมนุม ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64       ครูจิณห์จุฑา 

2 1.2 
ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา 

ก.ค.-พ.ย.63          21,600               21,600  ครูอภิรักษ์ 

3 1.2 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ก.ค.-พ.ย.63            8,200  ธ.ค.63-เม.ย.64            3,000           11,200  ครูกฤตยาณุตา 

4 1.6 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูจันทร์จิรา 

5 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ก.ค.-พ.ย.63          21,100               21,100  ครูอภิรักษ์ 

6 7 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
บังคับ 

ก.ค.-พ.ย.63          12,100               12,100  ครูอภิรักษ์ 

  รวม (บาท)  63,000  3,000 66,000  

งบพัฒนาผู้เรียน       

1 4.1 พ. 
พัฒ นาการเรียนรู้ จ ากแหล่ งเรียนรู้ภ ายนอก        
(ทัศนศึกษา) 

    ธ.ค.63-ก.พ.64        280,500         280,500  ครูกฤตยาณุตา 

2 4.1 พ. 
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

    ธ.ค.63-ก.พ.64        280,500         280,500  ครูอภิรักษ์ 

  รวม (บาท)    561,000 561,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  63,000  564,000 627,000  

งานนักศึกษาวิชาทหาร       

งบอุดหนนุ        

1 3 แสดงนิทรรศการสถานศึกษาวิชาทหารเข้มแข็ง ก.ค.-พ.ย.63          10,000               10,000  ครูกนกวรรณ 

2 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานนักศึกษาวิชาทหาร ก.ค.-พ.ย.63            4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            4,000             8,000  ครูกนกวรรณ 

  รวม (บาท)  14,000  4,000 18,000  

งบเหลือจ่าย        

1 1.6 ร. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ก.ค.-พ.ย.63          23,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          10,000           33,000  ครูกนกวรรณ 

2 3 ร. ร.ด.จิตอาสา ก.ค.-พ.ย.63            6,000                 6,000  ครูกนกวรรณ 

  รวม (บาท)  29,000  10,000 39,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  43,000  14,000 57,000  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งานห้องสมุด       

งบอุดหนนุ        

1 1.2 การแข่งขันค าคมระดับภาคใต้     ธ.ค.63            2,000             2,000  ครูอรอรุณ 

2 1.8 ส่งเสริมการอ่าน ก.ค.-พ.ย.63        111,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          54,000         165,000  ครูอรอรุณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  111,000  56,000 167,000  

งานแนะแนว       

งบอุดหนนุ        

1 2 ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน                                                      ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64            4,500             4,500  ครูธนากรณ์ 

2 2 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  YC : Youth Counselor                           ก.ค.-พ.ย.63            9,300  ธ.ค.63-เม.ย.64            4,200           13,500  ครูศศิธร 

3 4 บริการสารสนเทศ ก.ค.-พ.ย.63            4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            3,700             7,700  ครูลมัย 

4 4 เลือกแนวทาง......วางอนาคต        ก.ค.-พ.ย.63          18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500           20,500  ครูอัมพร 

5 7 บริหารจัดการส านักงาน ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            5,800           15,800  ครูลมัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  41,300  20,700 62,000  

งานเรียนรวมการศกึษาพิเศษ       

งบอุดหนนุ        

1 1.10 ปรับพื้นฐานการศึกษาต่อ ก.ค.-พ.ย.63          14,200  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,800           17,000  ครูวรฤทัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  14,200  2,800 17,000  

งานประกันคุณภาพ       

งบอุดหนนุ        

1 5.4 
จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพและรายงานประจ า
เพื่อรองรับการประเมิน 

ก.ค.-พ.ย.63          13,000  
  

           13,000  ครูพัชรีพร 

2 5.4 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปี 2563 

   ธ.ค.63-เม.ย.64          12,400           12,400  ครูศุภลักษณ ์

3 5.4 
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี2563 

   ธ.ค.63-เม.ย.64                    ครูมัลลิกา 

4 5.4 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา ก.ค.-พ.ย.63          23,800               23,800  ครูอธิตา 

5 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานประกันคุณภาพ  ก.ค.-พ.ย.63          11,800               11,800  ครูละอองดาว 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  48,600  12,400 61,000  

งานนโยบายและแผนงาน       

งบอุดหนนุ        

1 5.3 นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63          38,500  ธ.ค.63-เม.ย.64          17,000           55,500  ครูปิตินันท์ 

2 5.3 
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านนโยบาย
และแผนงานโรงเรียน 

ก.ค.-พ.ย.63          10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          15,000           25,000  ครูสลับศร ี

3 7 บริหารจัดการส านักงาน ก.ค.-ต.ค.63          39,000  ม.ค.-มี.ค.64          38,500           77,500  ครูเนตรดาว 

  รวม (บาท)  87,500  70,500 158,000  
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ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งบสมทบพัฒนาฯ       

1 5.3 สท. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

    มี.ค.-เม.ย.64        140,000         140,000  ครูอภินันท ์

  รวม (บาท)    140,000 140,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  87,500  210,500 298,000  

งานชุมชนสัมพันธ ์       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.12 บ. ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญ วัฒนธรรมและประเพณีไทย ก.ค.-พ.ย.63 100,000 ธ.ค.63-เม.ย.64 110,000 210,000 ครูนิรันดร์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  100,000  110,000 210,000  

งานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)       

งบบ ารุงการศึกษา       

1 1.2 บ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ ความเป็น เลิศด้ าน
เทคโนโลย ี

  ธ.ค.63-มี.ค.64        495,600        495,600  ครูกิติมา 

2 4.1 บ. ติดต้ังระบบ ICT ประจ าห้องเรียน ก.ค.-พ.ย.63        593,600           593,600  ครูสายชล 

3 4.2 บ. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ ก.ค.-พ.ย.63          16,500             16,500  ครูนิธิมา 

4 4.3 บ. 
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการเรียนรู ้

ก.ค.-พ.ย.63          39,300  ธ.ค.63-เม.ย.64          39,200           78,500  ครูกิติมา 

5 4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63            5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            8,000           13,000  ครูธนิดา 

6 4.3 บ. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63            2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64            2,500             5,000  ครูธนิดา 

7 4.3 บ. 
ปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคอมพิวเตอร์
และห้องเรียนไอซีท ี

ก.ค.-พ.ย.63          30,300  ธ.ค.63-เม.ย.64          30,300           60,600  ครูสายชล 

8 4.3 บ. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก.ค.-พ.ย.63          20,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          20,000           40,000  ครูสายชล 

9 4.3 บ. งานจัดท าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ ก.ค.-พ.ย.63          47,700              47,700  ครูสุพณิดา 

10 8 บ. พัฒนาห้อง ICT ก.ค.-พ.ย.63        133,500            133,500  ครูสายชล 

  รวม (บาท)  888,400  595,600 1,484,000  

งบพัฒนาผู้เรียน       

1 1.2 พ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ ความเป็น เลิศด้ าน
เทคโนโลย ี

เม.ย.-พ.ย.63        313,500  ธ.ค.63-มี.ค.64        313,500         627,000  ครูกิติมา 

  รวม (บาท)  313,500  313,500 627,000  

งบรายได้อื่นๆ       

1 4.1 ร. ติดต้ังระบบ ICT ประจ าห้องเรียน ก.ค.-พ.ย.63      1,000,000          1,000,000  ครูสายชล 

  รวม (บาท)  1,000,000   1,000,000  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  2,201,900  909,100 3,111,000  

       

       

       

       



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 39 

 

ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 รวม ภาคเรียนที่ 2 รวม รวมทั้งสิ้น 

งานประชาสัมพันธ ์       

งบอุดหนนุ        

1 7 บริหารส านักงานประชาสัมพันธ์ ส.ค.-ก.ย.63            5,000   ก.พ.-มี.ค.64             5,000           10,000  ครูจิระวัฒน์ 

2 8 สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน ก.ค.-พ.ย.63          50,000  ธ.ค.63-เม.ย.64 50,000        100,000  ครูจิระวัฒน์ 

  รวม (บาท)  55,000  55,000 110,000  

งบบ ารุงการศึกษา       

1 5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ต.ค.-พ.ย.63        169,800  มี.ค.-เม.ย.64        169,800         339,600  ครูจิระวัฒน์ 

  รวม (บาท)  169,800  169,800 339,600  

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  224,800  224,800 449,600  

รวมงบอุดหนนุ งบบ ารุงการศึกษา งบพัฒนาผู้เรียน  
และงบส ารองจ่าย (บาท) 

 39,257,900  29,709,600 68,967,500   
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14.   รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินกิจกรรม  
       พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่โครงการตาม  
       แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.1 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         30,000            30,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

2 1.1 
ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรม   

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63           2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูกรรณิกา 

3 1.1 
จัดหาและพัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         10,000           10,000  ครูปิตินันท์ 

4 1.1 บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ  ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         15,000           15,000  ครูคนองนิจ 

5 1.1 เปิดบ้านนักเขียน ภาษาไทย    ธ.ค.63-เม.ย.64       40,000        40,000  ครูเกศิณ ี

6 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้    ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูสุวล ี

7 1.1 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63        11,300         11,300  ครูรังสิณ ี

8 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63           7,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         7,000        14,000  ครูสุนิษา 

9 1.1 
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้
วิทยาศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ก.ย.63       150,000  ธ.ค.63-ก.พ.64      150,000      300,000  ครูทวีวัฒน ์

10 1.1 
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 

วิทยาศาสตร์ มิ.ย.-ก.ย.63         11,000          11,000  ครูกิตติพงษ์ 

11 1.1 ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา ก.ค.-ส.ค.63           5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       15,000        20,000  ครูอภิชาติ 

12 1.1 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการสอน  และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63       120,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        84,000      204,000  ครูพงศ์ภรณ์ 

13 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,000        12,000  ครูธีระนาถ 

14 1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63 125,400  ธ.ค.63-เม.ย.64      313,500  438,900 ครูกิตติศิลป์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   499,700  616,500 1,116,200  

2. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.2 
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Pre 
M4) ปีการศึกษา 2564 

วิชาการ     ธ.ค.63-เม.ย.64                 ครูอาทิตย์อุทัย 

2 1.2 วันส าคัญของภาษาไทย  ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         27,000           27,000  ครูปิตินันท์ 

3 1.2 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย    

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          5,000  ครูปิตินันท์ 

4 1.2 ค่ายบูรณาการภาษาไทย ภาษาไทย   ธ.ค.63-เม.ย.64        40,000       40,000  ครูมนตรี 
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ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

5 1.2 การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63         ครูทวัตน ์

6 1.2 หุ่นยนต์ EV3 วิทยาศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63         20,000  ธ.ค.63-ม.ค.64       20,000        40,000  ครูสุภาวรรณ 

7 1.2 การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       20,000        35,000  ครูอภิชาติ 

8 1.2 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์สู่การแข่งขัน 

ศิลปะ ก.ค.-พ.ย.63      135,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       26,300     161,300  ครูทัศนีย์ 

9 1.2 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และแข่งขันเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา และด้านกีฬา 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         25,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         9,000        34,000  ครูอรรถวิช 

10 1.2 กิจกรรมชุมนุม พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64              ครูจิณห์จุฑา 

11 1.2 
ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรียน     
สุราษฎร์พิทยา 

พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63         21,600           21,600  ครูอภิรักษ์ 

12 1.2 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63           8,200  ธ.ค.63-เม.ย.64         3,000        11,200  ครูกฤตยาณุตา 

13 1.2 การแข่งขันค าคมระดับภาคใต้ ห้องสมุด     ธ.ค.63         2,000         2,000  ครูอรอรุณ 

14 1.2 บ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ธ.ค.63-มี.ค.64      495,600     495,600  ครูกิติมา 

15 1.2 พ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เม.ย.-พ.ย.63       313,500  ธ.ค.63-มี.ค.64     313,500      627,000  ครูกิติมา 

16 1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63       100,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      600,000  700,000 ครูกิตติศิลป์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   670,300  1,529,400 2,199,700  

3. โครงการห้องเรยีนพิเศษ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โครงการ MLP ต.ค.63       165,600  ก.พ.64        30,800      196,400  ครูฐานิสรณ ์

2 1.3 บ. 
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

โครงการ MLP     ม.ค.64      204,600      204,600  ครูฐานิสรณ ์

3 1.3 บ. ติวภาษาพิชิต O-Net โครงการ MLP     ม.ค.64      122,700      122,700  ครูฐานิสรณ ์

4 1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศและบุคลากร MLP โครงการ MLP เม.ย.-พ.ย.63    1,016,000  ธ.ค.63-มี.ค.64     459,100    1,475,100  ครูฐานิสรณ ์

5 1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ MLP ก.ค.63     1,396,500  ธ.ค.63   1,988,200    3,384,700  ครูฐานิสรณ ์

6 1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ม.5 โครงการ GSP     ธ.ค.63-เม.ย.64      150,000      150,000  ครูชมัยพร 

7 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63       190,200          190,200  ครูชมัยพร 

8 1.3 บ. 
ค่ายทักษะบู รณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ม.4 

โครงการ GSP     ธ.ค.63-เม.ย.64      148,400      148,400  ครูสลิลลา 

9 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63       225,600  ธ.ค.63-เม.ย.64     196,200      421,800  ครูชมัยพร 

10 1.3 บ. น าเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP โครงการ GSP     ม.ค.-ก.พ.64       10,000        10,000  ครูชมัยพร 

11 1.3 บ. ส่งเสริมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63         28,800            28,800  ครูชมัยพร 

12 1.3 บ. SME English language Testing โครงการ SME     ธ.ค.63-เม.ย.64        33,800        33,800  ครูวรางคณา 
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ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

13 1.3 บ. 
ส่ ง เส ริ ม ศั ก ย ภ า พ  Science Math and 
English 

โครงการ SME ก.ค.-พ.ย.63       113,400  ธ.ค.63-เม.ย.64     100,000     213,400  ครูวรางคณา 

14 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ SME ก.ค.-63       814,000  ธ.ค.63      814,000    1,628,000  ครูวรางคณา 

15 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาต ิ โครงการ SME ก.ค.-พ.ย.63       429,600  ธ.ค.63-เม.ย.64     429,500      859,100  ครูวรางคณา 

16 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63    1,055,900  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,055,900    2,111,800  ครูทวัตน ์

17 1.3 บ. 
พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63       107,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        52,300      159,900  ครูทวัตน ์

18 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63         72,700            72,700  ครูธีรเดช 

19 1.3 บ. 
ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษเครือข่าย
ภาคใตต้อนบน 

โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63         75,900            75,900  ครูธีรเดช 

20 1.3 บ. 
ฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ (SMTE 
internship) 

โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63         48,900            48,900  ครูธีรเดช 

21 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ SMTE     ธ.ค.63      384,200      384,200  ครูธีรเดช 

22 1.3 บ. เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลศิ โครงการ SMTE มิ.ย.-พ.ย.63         48,800            48,800  ครูธีรเดช 

23 1.3 บ. English Testing โครงการ SMBP     ธ.ค.63-เม.ย.64        38,500        38,500  ครูสลิลลา 

24 1.3 บ. O-NET SMBP โครงการ SMBP     ม.ค.64        17,000        17,000  ครูสลิลลา 

25 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ SMBP ก.ค.63       548,500  ธ.ค.63      548,400    1,096,900  ครูสลิลลา 

26 1.3 บ. จัดจ้างบุคลากร SMBP โครงการ SMBP ก.ค.-พ.ย.63       308,100  ธ.ค.63-เม.ย.64      318,100      626,200  ครูสลิลลา 

27 1.3 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน ห้องเรียนพิเศษ เม.ย.-พ.ย.63       225,000  ธ.ค.63-มี.ค.64     225,000      450,000  ครูปราณี 

28 1.3 บ. การจัดการบริหารส านักงาน ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63         68,200  ธ.ค.63-เม.ย.64        35,500      103,700  ครูปราณี 

29 1.3 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63       285,100  ธ.ค.63-เม.ย.64      185,100     470,200  ครูปราณี 

30 1.3 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ) ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63         50,000  ธ.ค.63-มี.ค.64      100,000      150,000  ครูปราณี 

31 1.3 ห. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ MLP     ธ.ค.63      522,000      522,000  ครูฐานิสรณ ์

32 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรียนการสอน โครงการ SME ก.ค.63       495,000  ธ.ค.63      495,000      990,000  ครูวรางคณา 

33 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63       121,300  ธ.ค.63-เม.ย.64      121,300      242,600  ครูทวัตน ์

34 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ SMTE     ธ.ค.63      187,000      187,000  ครูธีรเดช 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   7,890,700  8,972,600 16,863,300  

4. โครงการสง่เสริมการใชภ้าษาต่างประเทศ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.4 English Speaking Day ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63           2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         4,500  ครูจิระวัฒน์ 

2 1.4 Interviewing  Native Speakers ภาษาต่างประเทศ     ธ.ค.63-เม.ย.64         1,500         1,500  ครูกันยพร 

3 1.4 
การแข่งขันความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ SRP English Contest ของ
นักเรียน ม.ปลาย 

ภาษาต่างประเทศ     ธ.ค.63-ก.พ.64       10,000        10,000  ครูศศ ิ
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ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

4 1.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas ภาษาต่างประเทศ     ก.พ.64       10,000        10,000  ครูสุดารักษ์ 

5 1.4 บ. 
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
เจ้าของภาษา 

ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63       736,900  ธ.ค.63-เม.ย.64      736,900    1,473,800  ครูสุจิตตรา 

6 1.4 บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ก.ค.-พ.ย.63         93,400  ธ.ค.63-เม.ย.64        82,500      175,900  ครูฐิติรัตน ์

7 1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน   ภาษาจีน     ธ.ค.63-เม.ย.64       17,600        17,600  ครูฐิติรัตน ์

8 1.4 บ. จัดซื้อส่ือและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน  

ภาษาจีน ก.ค.-พ.ย.63        24,500  ธ.ค.63-เม.ย.64       70,000        94,500  ครูฐิติรัตน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   856,800  931,000 1,787,800  

5. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ สังคมศึกษา ก.ค.-ส.ค.63           4,500  ธ.ค.63         1,500         6,000  ครูอุดร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,500  1,500 6,000  

6. โครงการส่งเสรมินักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการท างาน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.6 สัปดาห์คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63           9,900             9,900  ครูธัญวลัย 

2 1.6 
ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู ้

คณิตศาสตร์    ธ.ค.63-เม.ย.64       68,000        68,000  ครูอธิตา 

3 1.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ต.ค.63         83,400           83,400  ครูอาทิตย์อุทัย 

4 1.6 ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา สังคมศึกษา    ธ.ค.63-เม.ย.64       90,000        90,000  ครูภัทราพร 

5 1.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63         30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       19,300        49,300  ครูน้ าเพชร 

6 1.6 ส่งเสรมิการสร้างประสบการณ์อาชีพ การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63         38,300           38,300  ครูน้ าเพชร 

7 1.6 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูจันทร์จิรา 

8 1.6 ร. 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

นักศึกษา
ทหาร 

ก.ค.-พ.ย.63         23,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        33,000  ครูกนกวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   184,600  187,300 371,900  

 

 

 

 

 



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 44 

 

7. โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.7 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         23,700  พ.ย.63-ก.พ.64         23,700  ครูภัทรา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   23,700   23,700  

8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.8 
นิทรรศการและเวทีส่งเสริมศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64        42,000        42,000  ครูภัทรพร 

2 1.8 
บริหารจัดการส านักงานพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานสากล 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       10,000        20,000  ครูภัทรพร 

3 1.8 ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด ก.ค.-พ.ย.63       111,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       54,000      165,000  ครูอรอรุณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   121,000  106,000 227,000  

9. โครงการโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.9 สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         32,900  ธ.ค.63-เม.ย.64        20,000        52,900  ครูภัทราพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   32,900  20,000 52,900  

10. โครงการโรงเรยีนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.10 ปรับพื้นฐานการศึกษาต่อ เรียนรวม ก.ค.-พ.ย.63         14,200  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,800        17,000  ครูวรฤทัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   14,200  2,800 17,000  

11. โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.11 วิถีชาวพุทธ วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63           8,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        13,500        22,100  ครูวรรณวิไล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   8,600  13,500 22,100  
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12. โครงการสง่เสรมิกิจกรรมวนัส าคัญประเพณีไทย และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง บุคคล ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64     ครูธิยา 

2 1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย สังคมศึกษา ส.ค.-พ.ย.63         20,000            20,000  ครูสุนิษา 

3 1.12 บ. 
ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

ชุมชนสัมพันธ์ ก.ค.-พ.ย.63 100,000 ธ.ค.63-เม.ย.64 110,000 210,000 ครูนิรันดร์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   120,000  110,000 230,000  

13. โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 2.1 
พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

คณิตศาสตร์     ธ.ค.63-เม.ย.64         5,000         5,000  ครูนวรัตน์ 

2 2.1 
นิ เทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูยุพิณ 

3 2.1 ห. 
พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

คณิตศาสตร์  ก.ค.63       33,200          33,200  ครูนวรัตน์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   33,200  5,000 38,200  

14. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณคร ู บุคคล ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64      ครูพัชรกาญจน์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)        

15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3.2 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21   

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         90,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        29,500      120,000  ครูเกศิณ ี

2 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูพัชรกาญจน์ 

3 3.2 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน (ไปราชการ) 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63 225,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      325,000      550,000  ครูปานตา 

4 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา  

บุคคล    ธ.ค.63        50,500        50,500  ครูพัชรกาญจน์ 

5 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนสู่วิทย
ฐานะ ตาม ว.21  

บุคคล   ธ.ค.63         32,600       32,600  ครูพัชรกาญจน์ 
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ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

6 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูพัชรกาญจน์ 

7 3.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูอุบลรัตน์ 

8 3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูจุฑารัตน์ 

9 3.2 ร. 
ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ สู่
มาตรฐานสากล (ศึกษาดูงานประจ าปี)   

บุคคล    ม.ค.64     621,000      621,000  ครูชญาภา 

10 3.2 ร. 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดความรู้
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน  

บุคคล ก.ย.63      215,700        215,700  ครูชญาภา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   533,700  1,061,100 1,594,800  

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63         14,300            14,300  ครูละอองดาว 

2 4.1 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ต.ค.63         10,000  ธ.ค.63-มี.ค.64       10,000        20,000  ครูณัฐธิกานต์ 

3 4.1 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา ก.ค.-ก.ย.63        30,000  
  

       30,000  ครูอภิชาติ 

4 4.1 บ. ติดต้ังระบบ ICT ประจ าห้องเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63      593,600  
  

     593,600  ครูสายชล 

5 4.1 พ. 
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
(ทัศนศึกษา) 

วิชาการ   ธ.ค.63-เม.ย.64      373,900      373,900  ครูกิตติศิลป์ 

6 4.1 พ. 
นิทรรศการวิชาการและการเปิดบ้านเผยแพร่
ผลงานสู่ชุมชน 

วิชาการ    ธ.ค.63-เม.ย.64     150,000      150,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

7 4.1 พ. 
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
(ทัศนศึกษา) 

พัฒนาผู้เรียน    ธ.ค.63-ก.พ.64      280,500      280,500  ครูกฤตยาณุตา 

8 4.1 พ. 
เข้ าค่ ายกิจกรรมในเครื่องแบบระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

พัฒนาผู้เรียน    ธ.ค.63-ก.พ.64      280,500      280,500  ครูอภิรักษ์ 

9 4.1 ร. ติดต้ังระบบ ICT ประจ าห้องเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63    1,000,000  
  

  1,000,000  ครูสายชล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,647,900  1,094,900 2,742,800  

17. โครงการโรงเรยีนโครงข่ายการเรยีนรู้ไร้พรมแดน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.2 บ. 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63         16,500  
  

        16,500  ครูนิธิมา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   16,500   16,500  
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18. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พัฒนาการศึกษา 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.3 บ. 
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63         39,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        39,200        78,500  ครูกิติมา 

2 4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63           5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         8,000        13,000  ครูธนิดา 

3 4.3 บ. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63           2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูธนิดา 

4 4.3 บ. 
ปรับ ซ่ อมอุ ป กรณ์ เท ค โน โลยี ห้ อ ง เรียน
คอมพิวเตอร์และห้องเรียนไอซีท ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        30,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        30,300        60,600  ครูสายชล 

5 4.3 บ. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63         20,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        20,000        40,000  ครูสายชล 

6 4.3 บ. งานจัดท าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63         47,700            47,700  ครูสุพณิดา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   144,800  100,000 244,800  

19. โครงการห้องอาเซียน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.4 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         30,000  ธ.ค.63-มี.ค.64        10,000        40,000  ครูธิดาพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   30,000  10,000 40,000  

20. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.5 
อบรม เชิ งปฏิ บั ติ การสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         12,800  ธ.ค.63-เม.ย.64        11,600        24,400  ครูสุรัสวดี 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   12,800  11,600 24,400  

21. โครงการห้องเรียนสีเขียว 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.6 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63           2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,000         4,000  ครูศรีสุดา 

2 4.6 กิจกรรมปลูกป่า วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         11,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         11,000  ครูศรีสุดา 

3 4.6 
อบรมนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สร.ยุคใหม่ หัวใจสีเขียว" 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         10,000  ครูศรีสุดา 

4 4.6 สท. 
ติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารงวิทย์  

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63       955,600    955,600 รองไพศาล 

5 4.6 ห. 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารง
วิทย์ 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63     2,044,400    2,044,400 รองไพศาล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   3,023,000  2,000 3,025,000  
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22. โครงการธนาคารโรงเรียน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.7 ธนาคารโรงเรียน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63           5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         5,000        10,000  ครูขวัญจิต 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,000  5,000 10,000  

23. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อการช่วยเหลอืติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.1 
การปฐมนิ เทศ  การนิ เทศ ประเมิน  และ
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63           2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูปานตา 

2 5.1 ร. 
การปฐมนิ เทศ  การนิ เทศ ประเมิน  และ
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63        22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64       22,500        45,000  ครูปานตา 

3 5.1 ร. การประชุมครูประจ าเดือน บุคคล พ.ค.-พ.ย.63         63,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       63,000      126,000  ครูสุภาวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   88,000  88,000 176,000  

24. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.2 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 วิชาการ     ธ.ค.63-เม.ย.64       60,000        60,000  ครูอาทิตย์อุทัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)     60,000 60,000  

25. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.3 การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63           6,800  ธ.ค.63-เม.ย.64         6,800        13,600  ครูขวัญตา 

2 5.3 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,000,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,000,000   2,000,000  ครูขวัญตา 

3 5.3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ งบประมาณ ก.ค.63           1,500  มี.ค.64            300         1,800  ครูพิมผกา 

4 5.3 นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
งานนโยบาย

และแผน 
ก.ค.-พ.ย.63         38,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        17,000        55,500  ครูปิตินันท์ 

5 5.3 
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้าน
นโยบายและแผนงานโรงเรียน 

งานนโยบาย
และแผน 

ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        15,000        25,000  ครูสลับศร ี

6 5.3 บ. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,271,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,271,000    2,542,000  ครูขวัญตา 

7 5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ ต.ค.-พ.ย.63       169,800  มี.ค.-เม.ย.64      169,800      339,600  ครูจิระวัฒน์ 

8 5.3 สท. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,180,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,180,000    2,360,000  ครูขวัญตา 
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ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

9 5.3 สท. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานนโยบาย
และแผน 

   มี.ค.-เม.ย.64      140,000     140,000  ครูอภินันท ์

10 5.3 ร. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
สนง.

ผู้อ านวยการ 
ก.ค.-พ.ย.63           3,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        11,700        15,000  ครูนันท์การ์ 

11 5.3 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63       500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      500,000    1,000,000  ฝ่ายบริหาร 

12 5.3 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63 363,400  ธ.ค.63-เม.ย.64 363,300  726,700 ฝ่ายบริหาร 

13 5.3 สท. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63 161,000  ธ.ค.63-เม.ย.64 161,000 322,000  ฝ่ายบริหาร 

14 5.3 ร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63       412,900  ธ.ค.63-เม.ย.64      412,900      825,800  ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,118,200  5,248,800 10,367,000  

26. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.4 
จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพและรายงาน
ประจ าเพื่อรองรับการประเมิน 

ประกันคณุภาพ ก.ค.-พ.ย.63         13,000  
  

        13,000  ครูพัชรีพร 

2 5.4 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปี 2563 

ประกันคณุภาพ    ธ.ค.63-เม.ย.64        12,400       12,400  ครูศุภลักษณ ์

3 5.4 
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี2563 

ประกันคณุภาพ    ธ.ค.63-เม.ย.64    ครูมัลลิกา 

4 5.4 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคณุภาพ ก.ค.-พ.ย.63         23,800            23,800  ครูอธิตา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   36,800  12,400 49,200  

27. โครงการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.5 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,975,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      625,000    2,600,000  ครูขวัญตา 

2 5.5 
เก็ บ เงิน บ ารุ งก ารศึ กษ าและการระดม
ทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         7,300        25,300  ครูขวัญตา 

3 5.5 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วิชาการ ก.ค.63    3,007,200        3,007,200  ครูเกสร 

4 5.5 ร. 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วิชาการ ก.ค.63 988,300      988,300 ครูเกสร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,988,500  632,300 6,620,800  

 
 
 
 
 



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 50 

 

15.   รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินกิจกรรม  
       พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ  ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่งานประจ า    
       ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. การตรวจสอบควบคุมภายใน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63           1,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            500         1,500  ครูถนอม 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,000  500 1,500  

2. ส่งเสริมสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนกัเรียน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 2 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        23,600        38,600  ครูยุพิณ 

2 2 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน(รองรับการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        70,000      100,000  ครูยุพิณ 

3 2 
การออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อ
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         12,000  
  

       12,000  ครูณิชกุล 

4 2 ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน                                                      แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64         4,500        4,500  ครูธนากรณ์ 

5 2 
นั ก เรี ย น เพื่ อ น ที่ ป รึ ก ษ า   YC : Youth 
Counselor                           

แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63          9,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        4,200        13,500  ครูศศิธร 

6 2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ค.63       565,200         565,200  ครูยุพิณ 

7 2 พ. 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียน(รองรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019) 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63       188,200     188,200  ครูยุพิณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   819,700  102,300 922,000  

3. ส่งเสริมให้นักเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         80,200            80,200  ครูวรรณา 

2 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         19,000  ธ.ค.63-ก.พ.64         2,000        21,000  ครูวรรณา 

3 3 
แสดงนิทรรศการสถานศึกษาวิชาทหาร
เข้มแข็ง 

นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63         10,000            10,000  ครูกนกวรรณ 

4 3 พ. โรงเรียนคุณธรรม กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63       258,600          258,600  ครูวรรณา 

5 3 ร. ร.ด.จิตอาสา นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63           6,000             6,000  ครูกนกวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   373,800  2,000 375,800  
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4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         57,500  ธ.ค.63-มี.ค.64       14,500        72,000  ครูสมบัต ิ

2 4 
คัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         25,800  ธ.ค.63-เม.ย.64        25,800  ครูสมบัต ิ

3 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-มี.ค.64        20,000        20,000  
ครูอัมพร 
เศรษฐ 

4 4 บริการสารสนเทศ แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63           4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         3,700         7,700  ครูลมัย 

5 4 เลือกแนวทาง......วางอนาคต        แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63         18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500        20,500  ครูอัมพร 

6 4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ค.63         97,300          97,300  ครูณัฐธิกานต์ 

7 4 ร. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กิจการนักเรียน    ธ.ค.63-มี.ค.64   ครูจิระวัฒน์ 

8 4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         44,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        15,400        59,400  ครูรัฐพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   246,600  56,100 302,700  

5. ระบบรักษาความปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5 สารวัตรนักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63           7,400  ธ.ค.63-มี.ค.64          7,400  ครูมานะ 

2 5 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-มี.ค.64             ครูณัฐธิกานต์ 

3 5 โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติด กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63        12,000  ธ.ค.63-มี.ค.64         12,000  ครูปัทมา 

4 5 
ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         15,100  ธ.ค.63-มี.ค.64         9,000        24,100  ครูวรางคณา 

5 5 ร. 
TO BE NUMBER ONE 1 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด    

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63      110,000  ธ.ค.63-มี.ค.64       50,000      160,000  ครูลมัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   144,500  59,000 203,500  

6. สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 6 บ. 
จ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/      
จ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

บุคคล เม.ย.-พ.ย.63    4,575,600  ธ.ค.63-มี.ค.64   2,287,800    6,863,400  ครูธิยา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,575,600  2,287,800 6,863,400  
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7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 7 
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ /ค รุภั ณ ฑ์ ป ระจ าส านั ก งาน
ผู้อ านวยการ 

สนง.
ผู้อ านวยการ 

ก.ค.-พ.ย.63         45,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        35,000        80,000  ครูชนิดาภา 

2 7 
งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงาน
การเงินและบัญชี 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         96,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        96,200      192,500  ครูขวัญตา 

3 7 
งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุและ
สินทรัพย ์ 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         53,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        23,800        77,400  ครูพิมผกา 

4 7 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63       779,300  ธ.ค.63-เม.ย.64      779,200    1,558,500  ครูเกสร 

5 7 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
บริหารงาน

ทั่วไป 
ก.ค.-พ.ย.63        70,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        63,500      133,500  ครูนันทการ์ 

6 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านั กงานกิจการ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-ส.ค.63         27,900  ธ.ค.63-ม.ค.64        20,100        48,000  ครูปัทมา 

7 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอนามัย กิจการนักเรียน ก.ค.-ส.ค.63           7,800  ธ.ค.63-ม.ค.64         5,000        12,800  ครูยุพิณ 

8 7 บริหารจัดการส านักงาน บุคคล ก.ค.-ส.ค.63 27,300  ธ.ค.63-ม.ค.64        17,400        44,700  ครูพัชรกาญจน์ 

9 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย     

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         42,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       10,000        52,000  ครูปิตินันท์ 

10 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.63         33,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        33,300        66,600  ครูจันทร์จิรา 

11 7 
บริหารจัดการส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.63         34,000  ธ.ค.63-ม.ค.64        33,000        67,000  ครูทวีวัฒน ์

12 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูนิภาพร 

13 7 จัดซ้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระฯศิลปะ ศิลปะ ก.ค.-ก.ย.63         20,800  ธ.ค.63-ก.พ.64         8,000        28,800  ครูทัศนีย์ 

14 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูยุพิณ 

15 7 
จัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารจัดการส านักงาน 
(การงานอาชีพ) 

การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,400        12,400  ครูประทักษ์ 

16 7 พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63         14,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        14,000        28,000  ครูสุจิตตรา 

17 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63         21,100           21,100  ครูอภิรักษ์ 

18 7 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมบังคับ 

พัฒนาผู้เรียน ก.ค.-พ.ย.63         12,100           12,100  ครูอภิรักษ์ 

19 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63           4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         4,000         8,000  ครูกนกวรรณ 

20 7 บริหารจัดการส านักงาน แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         5,800        15,800  ครูลมัย 

21 7 บริหารจัดการส านักงาน 
งานนโยบาย

และแผน 
ก.ค.-ต.ค.63         39,000  ม.ค.-มี.ค.64        38,500        77,500  ครูเนตรดาว 

22 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานประกันคุณภาพ  ประกันคุณภาพ ก.ค.-พ.ย.63         11,800           11,800  ครูละอองดาว 

23 7 บริหารส านักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ส.ค.-ก.ย.63           5,000   ก.พ.-มี.ค.64          5,000       10,000  ครูจิระวัฒน์ 

24 7 สท. บริหารจัดการส านักงาน งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูพิมผกา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,394,300  1,224,200 2,618,500  
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8. พัฒนาระบบงานบริการ การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

ที่ รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 8 งานบริการยานพาหนะโรงเรียน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       350,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      350,000      700,000  ครูถนอม 

2 8 ปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63         22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        22,500        45,000  ครูเชาว ์

3 8 
เสริมสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       250,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     230,100      480,100  ครูเชาว์ 

4 8 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         9,900        19,900  ครูเชาว์ 

5 8 
พัฒนาห้องพลศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูพงศ์ภรณ์ 

6 8 สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ ก.ค.-พ.ย.63         50,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      50,000      100,000  ครูจิระวัฒน์ 

7 8 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา โครงการ MLP ก.ค.-พ.ย.63       168,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        36,000      204,500  ครูฐานิสรณ ์

8 8 บ. พัฒนาห้อง ICT 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63       133,500  
  

     133,500  ครูสายชล 

9 8 สท. 
เสริมสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63    1,500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,500,000    3,000,000  ครูเชาว์ 

10 8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       175,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      175,000      350,000  ครูถนอม 

11 8 ห. 
เสริมสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63     2,300,000  ธ.ค.63-เม.ย.64    2,420,000    4,720,000  ครูเชาว์ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,959,500  4,793,500 9,753,000  
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แผนกลยุทธ์ที่ 1   
 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล  
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

  
1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญของการ
พัฒนาการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อเตรียมบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมส าหรับการ
แข่งขันในเวทีโลกในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาค
อาเซียนและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เนื่องจากผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมายังอยู่
ในอันดับที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความส าคัญในส่วนนี้และได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งในระดับโรงเรียน 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในระดับโรงเรียนจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนบางส่วนสามารถท าคะแนนในบางวิชา
เช่นคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อยู่ระดับดีมาก อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ O-NET ยังต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้วิเคราะห์สภาพปัญหา และความจ าเป็นในการพัฒนาการ
จัดการการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบโดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการและพัฒนาส่งเสริมด้านหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติอยู่ในระดับดี
แสดงถึงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน นอกเหนือจากความถนัดเฉพาะทางและความสามารถ
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดหลักสูตรมาตรฐานสากลในการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 2.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 2.3 เพื่อยกระดับผลการสอบ PISA ของนักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในการวัดผลประเมินผลทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
2. นักเรียนทกุคนได้รับการทดสอบระดับชาติ O-Net, PISA 
3. นักเรียนทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีวิชาการจัดข้ึน 

    3.2 ด้านคณุภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้นไป 

 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 
 3. ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 50 

 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.1 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63       30,000            30,000  ครูอาทิตยอ์ุทยั 

2 1.1 
ส่ ง เส ริ ม และพั ฒ นาการอ่ าน วรรณ คดี และ
วรรณกรรม   

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูกรรณิกา 

3 1.1 จัดหาและพัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63       10,000           10,000  ครูปิตินันท ์

4 1.1 บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ  ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63       15,000  
  

       15,000  ครูคนองนิจ 

5 1.1 เปิดบ้านนักเขียน ภาษาไทย    ธ.ค.63-เม.ย.64       40,000        40,000  ครูเกศณิ ี

6 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้    ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูสวุล ี

7 1.1 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63        11,300         11,300  ครูรังสิณ ี

8 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63         7,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         7,000        14,000  ครูสุนิษา 

9 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-ก.ย.63     150,000  ธ.ค.63-ก.พ.64      150,000      300,000  ครูทววีัฒน ์

10 1.1 
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ มิ.ย.-ก.ย.63       11,000          11,000  ครูกิตติพงษ ์

11 1.1 ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา ก.ค.-ส.ค.63         5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       15,000        20,000  ครูอภิชาติ 

12 1.1 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63     120,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        84,000      204,000  ครูพงศ์ภรณ ์

13 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63       10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,000        12,000  ครูธีระนาถ 

14 1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63 125,400  ธ.ค.63-เม.ย.64      313,500  438,900 ครูกิตติศิลป ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   499,700  616,500 1,116,200  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
- ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก า ร ศึ ก ษ าด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน 
มีคะแนนไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาต ิ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ ภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับด ี

- การเก็บข้อมลู 
- การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งแนวการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ ผู้เรียน 
สภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะส าคัญได้เต็มขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้แล้วการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในสนามแข่งขันระดับ
ต่างๆ จะเป็นการฝึกฝนทักษะการคิด การท างานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง การน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้กฎเกณฑ์กติกา และระเบียบการที่
ก าหนดจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง การสร้างสม
ประสบการณ์ดังกล่าวท าให้และสามารถประสบความส าเร็จในการเรียน การท างาน การเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมา
พบว่าผลการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยายังต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 ที่โรงเรียนไดก้ าหนดไว้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความเป็นเลิศของนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สุราษฎร์-พิทยาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความถนัดของนักเรียนให้มีความ
เป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพสู่เวทีการแข่งขันระดับต่างๆ 
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น            
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ และ
พัฒนาให้มีความเป็นเลิศสูงขึ้นให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนคน้พบความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเอง 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพพื้นฐานของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียนตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับนานาชาต ิ
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศกึษาต่อในมหาลัยชั้นน าในประเทศและต่างประเทศ 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ 
2. นักเรียนทกุคนได้รับการเข้าร่วมแข่งขันต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติ 
3. นักเรียนร้อยละ 40 เขา้ศึกษาต่อในมหาลัยช้ันน าในประเทศและต่างประเทศ 

    3.2 ด้านคณุภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 10 มีความสามารถและศักยภาพในการเข้าร่วมแข่งขนั 

 2. นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.2 
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (Pre 
M4) ปีการศึกษา 2564 

วิชาการ     ธ.ค.63-เม.ย.64                 ครูอาทิตยอ์ุทยั 

2 1.2 วันส าคัญของภาษาไทย  ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63       27,000           27,000  ครูปิตินันท ์

3 1.2 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย    

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63          5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64          5,000  ครูปิตินันท ์

4 1.2 ค่ายบูรณาการภาษาไทย ภาษาไทย   ธ.ค.63-เม.ย.64       40,000        40,000  ครูมนตร ี

5 1.2 การสอบแข่งขันโอลิมปกิวิชาการ วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63         ครูทวัตน ์

6 1.2 หุ่นยนต์ EV3 วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63       20,000  ธ.ค.63-ม.ค.64       20,000        40,000  ครูสภุาวรรณ 

7 1.2 การแข่งขนัทักษะทางสังคมศึกษา สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63       15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       20,000        35,000  ครูอภิชาติ 

8 1.2 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  ดนตรี 
นาฏศิลป์สู่การแข่งขัน 

ศิลปะ ก.ค.-พ.ย.63      135,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       26,300     161,300  ครทูศันีย ์

9 1.2 
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์  และแข่ งขัน เพื่ อส่ งเสริม
ศักยภาพและความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพล
ศึกษา และด้านกีฬา 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63       25,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         9,000        34,000  ครูอรรถวิช 

10 1.2 กิจกรรมชุมนุม พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64              ครูจิณห์จุฑา 

11 1.2 
ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรียสุราษฎร์
พิทยา 

พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63       21,600           21,600  ครูอภิรักษ ์

12 1.2 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63         8,200  ธ.ค.63-เม.ย.64         3,000        11,200  ครูกฤตยาณุตา 

13 1.2 การแข่งขันค าคมระดับภาคใต้ ห้องสมุด     ธ.ค.63         2,000         2,000  ครูอรอรุณ 

14 1.2 บ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ธ.ค.63-มี.ค.64      495,600     495,600  ครูกิติมา 

15 1.2 พ. 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เม.ย.-พ.ย.63     313,500  ธ.ค.63-มี.ค.64     313,500      627,000  ครูกิติมา 

16 1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63     100,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      600,000  700,000 ครูกิตติศิลป ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   670,300  1,529,400 2,199,700  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

- นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 
- จ านวนนักเรียนที่ เข้ าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
- นักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศตามศักยภาพ 
- นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

- การเก็บข้อมลู 
- การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนได้รับการสง่เสริมทกัษะความสามารถตามศักยภาพ และค้นพบความถนัดของตนเอง 
 6.2 นักเรียนมโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 6.3 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมต่อในมหาลัยชั้นน าในประเทศและต่างประเทศ 
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โครงการ ห้องเรียนพิเศษ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาการศึกษามีแนวคิดส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมอีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ว่า“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทยได้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าประเทศไทยก้าวข้าม
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเต็มตามศักยภาพ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดเฉพาะทางใน
โรงเรียนที่มีความพร้อม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งทางด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเยาวชนที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะส าคัญในการก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล ตัวอย่างของความส าเร็จในการ
เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเช่น English Program และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นผลลิตจากนักเรียนในโครงการได้มีมาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการเน้นย้ าถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมผู้ เรียนตามความถนัดเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการสร้างพลเมืองไทยให้มี
ความรู้และทักษะส าคัญในการท างานอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงจัดให้มีหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา
ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน การเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จัดเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการสร้างความหลากหลายของหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับภูมิภาค และระดับสากล การจัดห้องเรียนพิเศษเป็นการบูรณาการทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร และ
ทรัพยากรของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามพบว่าการด าเนินโครงการห้องเรียนพิเศษที่
ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควรในระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้วยการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการ ทักษะในการท างานและสมรรถนะส าคัญในการแข่งขันด้านต่างๆ 
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เพื่อให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีความสามารถที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่างๆ 
2.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะส าคัญในด้านการคิดเชิงสร้างสรรค ์
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ มีผลการทดสอบระดับชาติในวิชาหลัก แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 
 2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ 3.00 ข้ึนไป 
 3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
 4. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนมีผลงานจากกระบวนการ STEAM 
 5. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
    3.2 ด้านคณุภาพ 

1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 
2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการใน

ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 50 
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โครงการ MLP ต.ค.63     165,600  ก.พ.64        30,800      196,400  ครูฐานสิรณ ์

2 1.3 บ. 
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

โครงการ MLP     ม.ค.64      204,600      204,600  ครูฐานสิรณ ์

3 1.3 บ. ติวภาษาพิชิต O-Net โครงการ MLP     ม.ค.64      122,700      122,700  ครูฐานสิรณ ์

4 1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศและบุคลากร MLP โครงการ MLP เม.ย.-พ.ย.63    1,016,000  ธ.ค.63-มี.ค.64     459,100    1,475,100  ครูฐานสิรณ ์

5 1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ MLP ก.ค.63   1,396,500  ธ.ค.63   1,988,200    3,384,700  ครูฐานสิรณ ์

6 1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 โครงการ GSP     ธ.ค.63-เม.ย.64      150,000      150,000  ครูชมัยพร 

7 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63     190,200  
  

      190,200  ครูชมัยพร 
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ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

8 1.3 บ. 
ค่ายทักษะบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ม.4 

โครงการ GSP     ธ.ค.63-เม.ย.64      148,400      148,400  ครูสลิลลา 

9 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63      225,600  ธ.ค.63-เม.ย.64     196,200      421,800  ครูชมัยพร 

10 1.3 บ. น าเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP โครงการ GSP     ม.ค.-ก.พ.64       10,000        10,000  ครูชมัยพร 

11 1.3 บ. ส่งเสริมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ โครงการ GSP ก.ค.-พ.ย.63       28,800            28,800  ครูชมัยพร 

12 1.3 บ. SME English language Testing โครงการ SME     ธ.ค.63-เม.ย.64        33,800        33,800  ครูวรางคณา 

13 1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพ Science Math and English โครงการ SME ก.ค.-พ.ย.63     113,400  ธ.ค.63-เม.ย.64     100,000     213,400  ครูวรางคณา 

14 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โครงการ SME ก.ค.-63     814,000  ธ.ค.63      814,000    1,628,000  ครูวรางคณา 

15 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาต ิ โครงการ SME ก.ค.-พ.ย.63     429,600  ธ.ค.63-เม.ย.64     429,500      859,100  ครูวรางคณา 

16 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63    1,055,900  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,055,900    2,111,800  ครูทวัตน ์

17 1.3 บ. 
พัฒนาเสรมิศักยภาพพิเศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63     107,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        52,300      159,900  ครูทวัตน ์

18 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวทิยาลัย โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63       72,700            72,700  ครูธีรเดช 

19 1.3 บ. 
ค่ายวิทยาศาสตรร์วมหอ้งเรยีนพิเศษเครือขา่ย
ภาคใต้ตอนบน 

โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63       75,900            75,900  ครูธีรเดช 

20 1.3 บ. 
ฝึกประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์  (SMTE 
internship) 

โครงการ SMTE ก.ค.-พ.ย.63       48,900            48,900  ครูธีรเดช 

21 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ SMTE     ธ.ค.63      384,200      384,200  ครูธีรเดช 

22 1.3 บ. เตรียมความพรอ้มสู่ความเป็นเลิศ โครงการ SMTE มิ.ย.-พ.ย.63       48,800            48,800  ครูธีรเดช 

23 1.3 บ. English Testing โครงการ SMBP     ธ.ค.63-เม.ย.64        38,500        38,500  ครูสลิลลา 

24 1.3 บ. O-NET SMBP โครงการ SMBP     ม.ค.64        17,000        17,000  ครูสลิลลา 

25 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ SMBP ก.ค.63     548,500  ธ.ค.63      548,400    1,096,900  ครูสลิลลา 

26 1.3 บ. จัดจ้างบุคลากร SMBP โครงการ SMBP ก.ค.-พ.ย.63     308,100  ธ.ค.63-เม.ย.64      318,100      626,200  ครูสลิลลา 

27 1.3 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน ห้องเรียนพิเศษ เม.ย.-พ.ย.63     225,000  ธ.ค.63-มี.ค.64     225,000      450,000  ครูปราณ ี

28 1.3 บ. การจัดการบรหิารส านักงาน ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63        68,200  ธ.ค.63-เม.ย.64        35,500      103,700  ครูปราณ ี

29 1.3 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63     285,100  ธ.ค.63-เม.ย.64      185,100     470,200  ครูปราณ ี

30 1.3 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ) ห้องเรียนพิเศษ ก.ค.-พ.ย.63       50,000  ธ.ค.63-มี.ค.64      100,000      150,000  ครูปราณ ี

31 1.3 ห. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอน โครงการ MLP     ธ.ค.63      522,000      522,000  ครูฐานสิรณ ์

32 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ SME ก.ค.63     495,000  ธ.ค.63      495,000      990,000  ครูวรางคณา 

33 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ EST ก.ค.-พ.ย.63     121,300  ธ.ค.63-เม.ย.64      121,300      242,600  ครูทวัตน ์

34 1.3 ห. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน โครงการ SMTE     ธ.ค.63      187,000      187,000  ครูธีรเดช 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  
 

7,890,700  8,972,600 16,863,300  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ได้ รับรางวัลจากการเข้ าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อป ี
- ผลสั ม ฤท ธิ์ ท างก าร เรี ยน ขอ ง
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ 
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
- นั ก เรี ยนทุ กคนของห้ อ งเรี ยน
โครงการพิเศษทางภาษา ได้มีการ
แลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ กั บ โรงเรี ยน
เครือข่าย MOU ภายนอกประเทศ 

- การเก็บข้อมลู 
- การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 6.1 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 6.2 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
 6.3 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6.4 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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โครงการ ส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่ก าหนดให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ตามมาตรา 25 
ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การที่ผู้เรียน
ได้รับการบริการจากแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นการ
เสริมสร้างให้ ผู้ เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้  ดั งนั้ น  การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศก็เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน เนื่องมาจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่ประชาชนอาเซียน ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อสารกับชาวต่างชาต ิ

การเรียนภาษามีความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านและเขียนรวมถึงทักษะการสื่อสารซึ่งเป็น
การบูรณาการภาษาสู่การน าไปใช้ทั้งเพื่อการศึกษาต่อการสอบวัดความรู้ทางภาษาและการน าภาษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสื่อสารจะสามารถเสริมเติมเต็มการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเนื้อหาในการอบรมเป็นพัฒนาทักษะการสื่อสารตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีเป้าหมายหลักคือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะสื่อสารให้นักเรียนนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในสถานการณ์จริง
เตรียมพร้อมในการการสอบวัดระดับทางภาษาจากสถาบันภาษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทักษะสื่อสารของนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาในการสื่อสารและน าความรู้ไปใช้
ในการสอบวัดระดับทางภาษาจากสถาบันภาษาได้ 

2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้น าทักษะการสื่อสารไปใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อและการท างาน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนทกุคนได้รับการสง่เสริมให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได ้
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ความรู้ทางภาษา 
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับการทดสอบวัดความรู้ทางภาษา 
    3.2 ด้านคณุภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 65 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้
ภาษาในระดับดีขึ้นไป 
 2. นักเรียนระดับมัธยมศกึษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55 

 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.4 English Speaking Day ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63         2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         4,500  ครูจิระวัฒน ์

2 1.4 Interviewing  Native Speakers ภาษาต่างประเทศ     ธ.ค.63-เม.ย.64         1,500         1,500  ครูกันยพร 

3 1.4 
การแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
SRP English Contest ของนักเรียน ม.ปลาย 

ภาษาต่างประเทศ     ธ.ค.63-ก.พ.64       10,000        10,000  ครูศศ ิ

4 1.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas ภาษาต่างประเทศ     ก.พ.64       10,000        10,000  ครูสุดารักษ ์

5 1.4 บ. 
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
เจ้าของภาษา 

ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63     736,900  ธ.ค.63-เม.ย.64      736,900    1,473,800  ครูสุจิตตรา 

6 1.4 บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ก.ค.-พ.ย.63       93,400  ธ.ค.63-เม.ย.64        82,500      175,900  ครูฐิติรัตน ์

7 1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน   ภาษาจีน     ธ.ค.63-เม.ย.64       17,600        17,600  ครูฐิติรัตน ์

8 1.4 บ. 
จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน  

ภาษาจีน ก.ค.-พ.ย.63        24,500  ธ.ค.63-เม.ย.64       70,000        94,500  ครูฐิติรัตน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)  
 

856,800  931,000 1,787,800  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีน
และภาษาอังกฤษได ้
- ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ได้รับการรับรอง 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 

- การทดสอบ 
- การรายงาน 

- แบบรายงานผลการทดสอบ 
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6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
6.1 นักเรียนสามารถใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 นักเรียนผา่นเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทางภาษา 
6.3 นักเรียนน าผลการทดสอบไปใช้ในระดับสูงข้ึน  
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โครงการ ส่งเสริมการเรยีนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและ
บุคลากร เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่จะให้มีทักษะในการท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม และสามารถให้บริการด้านความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลในระดับต่างๆที่จะเดินทางมา
ทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนและบุคลากร มีทักษะทางด้านภาษา  ทักษะในการท างานร่วมกับผู้คนที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกันของพลเมืองอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกโลกของอาเซียน อีก
ทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาประเพณีและวัฒนธรรม 
ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกัน 
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มส่ีวนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
    3.2 ด้านคณุภาพ 

1. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและยอมรับการผสมผสานในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในระดับร้อยละ 80 
 2. นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม อาเซียนและ
ประชาคมโลกในระดับดีขึ้นไป 
 3. นักเรียนและบุคลากรสามารถส่ือสารภาษาอาเซียนได้ในระดับร้อยละ 80 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญ สังคมศึกษา ก.ค.-ส.ค.63          4,500  ธ.ค.63         1,500         6,000  ครูอุดร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,500  1,500 6,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 73 มี
ส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม 
- ท าแบบทดสอบ 
- ท าแบบประเมิน 
- ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน 
ภาษาที่ 3 ของอาเซียน 

- แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบฝึกส าเร็จรูป 
- แบบประเมินผลการท างาน 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาอาเซียน ยอมรับความ
แตกต่างและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และตระหนักถึงความส าคัญของ
การเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
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โครงการ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการท างาน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการประกอบด้วย 1.ความสามารถในการสื่ อสาร                     
2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ            
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับสมรรถนะด้านที่  2 คือความสามารถในการคิด ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส าคัญส าหรับนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ หากแต่การด าเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้
ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดให้กับผู้เรียน พบว่า การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดยังเป็นปัญหาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการรับรู้ของนักเรียนและยังต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน      
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มขึ้นและน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสาระสนเทศ และการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถในการน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.6 สัปดาห์คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63          9,900             9,900  ครูธญัวลยั 

2 1.6 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์    ธ.ค.63-เม.ย.64       68,000        68,000  ครูอธิตา 

3 1.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-ต.ค.63        83,400           83,400  ครูอาทิตยอ์ุทยั 

4 1.6 ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา สังคมศึกษา    ธ.ค.63-เม.ย.64       90,000        90,000  ครูภัทราพร 

5 1.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63        30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       19,300        49,300  ครูน้ าเพชร 

6 1.6 ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์อาชีพ การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63        38,300  
  

       38,300  ครูน้ าเพชร 

7 1.6 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูจันทร์จริา 

8 1.6 ร. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63        23,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        33,000  ครูกนกวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   184,600  187,300 371,900  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปี ที่ 1 -6 มี ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น ก า ร
พัฒนาการอ่านคิด วิเคราะห์ และ
เขียน 

- ส ารวจผลงาน 
- การสังเกต 

- แบบส ารวจรายการ 
- แบบประเมิน 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 6.1 นักเรียนสามารถเรียนรูด้้วยตนเองอย่างหลากหลายและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
 6.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง มีทักษะกระบวนการคิดและท างาน
อย่างเป็นระบบ 
 6.3 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการประสานความ
ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตาม
บันทึกข้อตกลง สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน การสร้าง
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 

2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 2.3 เพื่อให้โรงเรียนน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรม
และความโปร่งใส ของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100  และผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 
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    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต  
 2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ  

3. โรงเรียนน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของส านักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ ใช้ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.7 
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครอืข่าย
โรงเรยีนสุจริต 

กิจการนักเรยีน ก.ค.-พ.ย.63        23,700  ธ.ค.63-ก.พ.64         23,700  ครูภัทรา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   23,700   23,700  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์-
พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100  และผลการประเมินอยู่
ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

- ส ารวจการเข้าร่วม  กิจกรรม  
- ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านซื่อสัตย์สุจริต 

- แ บ บ ส า รวจก าร เข้ า ร่ วม
กิจกรรม 
- แบบสรุปผลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
- สื่อ/วีดีโอ 
- แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 6.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีส่วนรว่มในกิจกรรม
เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สจุริต 
 6.2 โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนสุจริตพระราชทานภายในปี 2564 
 6.3 โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา สามารถน ารูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพ่ือปลูกจิตส านึก
ความซื่อสัตยส์ุจริตไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป  
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โครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานน ามาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง มีความสามารถในการร่วมมือท างานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพสูงเข้า
โครงการด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know, 
Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award : TQA ) 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 ได้รับการ
ประเมินและรับรางวัล ScQA ในปีการศึกษา 2558 และได้รับการประเมินและรับรางวัล ObecQA ในปี
การศึกษา 2560 ตลอดมาจึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดั บเดียวกับ
มาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และค านึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นอกจากการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในช่วยเหลือ
ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทางด้าน
สติปัญญา ความสามารถ และความถนัด 

2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ 

2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมพหุปัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป อยา่งน้อยร้อยละ 70 
3. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 
4. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ระดับ ดี ขึ้นไป อย่าง

น้อยร้อยละ 70 
5. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 

 
    3.2 ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมทัีกษะและความสามารถด้านภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง สามารถใช้ใน 

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร น าเสนอผลงาน โต้แย้งให้ เหตุผล และเจรจาความร่วมมือ 
รวมทั้งมีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง 

3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา และการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยมีหลักคิด
ที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

4. นักเรียนทกัษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนอง และมีความสามารถในการผลิตผลงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

5. นักเรียนเป็นผูมี้จติสาธารณะ มีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผดิชอบต่อสังคม และ 
มีจิตส านึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.8 
นิทรรศการและเวทีส่งเสริมศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64        42,000        42,000  ครูภัทรพร 

2 1.8 
บริหารจัดการส านักงานพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานสากล 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       10,000        20,000  ครูภัทรพร 

3 1.8 ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด ก.ค.-พ.ย.63      111,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       54,000      165,000  ครูอรอรุณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   121,000  106,000 227,000  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

- ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนผล
การ 
-ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
-  ผลการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
-ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชน 

- วัดและประเมินผลการเรียน 
- ประเมินคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์
- ป ระ เมิ น ก ารอ่ าน  ก ารคิ ด
วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
- ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
- วิเคราะห์ผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบรายงานผลการจัดการ
เรียนรู ้
- แบบรายงานผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 6.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมที่ จะ
เรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 6.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา 
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โครงการ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ชี้ถึงแนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นการด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจ  
           โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการน้อมน าและปลูกฝังแนวความคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยจัดการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ ศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่จัดขึ้น รวมทั้งโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา เป็นศูนย์ครอบครัว
พอเพียง ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงควรจัดให้ ครู บุคลากร
ตลอดจนนักเรียนได้มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินชีวิตและบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่
ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.2 เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
 2.2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตตินภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
 2.2 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    3.2 ด้านคุณภาพ 
1. ครู บคุลากรและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนมีภมูิคุ้มกันในตนเอง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้  
 

4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.9 สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        32,900  ธ.ค.63-เม.ย.64        20,000        52,900  ครูภัทราพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   32,900  20,000 52,900  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 ได้ ใช้
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ห ลั ก ป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประเมินกิจกรรม  
- ส ารวจการเช้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- สมุดลงทะเบียนการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

6.1 คร ูบุคลากรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิตได้ 
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โครงการ โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

“การศึกษา” เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ แล้วน าความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาพัฒนาประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน จึงมุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนไทยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยกล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออก จึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากมาย หลากหลายด้านรูปแบบ หลายลักษณะ การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาเฉพาะทางส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ เป็นต้น ในส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นก็
สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้เฉกเช่นคนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากความวิริยะ อุตสาหะผู้ ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นที่สามารถสอบไปเรียนยังต่างประเทศ สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัย เป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ซึ่งในทุกๆปี 
สาธารณะชนก็ได้เห็นและร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลผู้พิการที่สามารถสอบแข่งขันจนประสบความส าเร็จ
ได้เข้าไปเป็นนิสิต นักศึกษาตามสถาบนัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม เพื่อเสริมความรู้
และแนะแนวทางโดยพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีทักษะการอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.2 เพื่อให้นักเรียนในโครงการเรียนรวมที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีความตระหนักและมีพื้น
ฐานความรู้ตรงตามคุณลักษณะของนักเรียนที่มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา  

2.3 เพื่อให้นักเรียนเรียนในโครงการมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียนบกพร่องทางการเห็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จ านวน 3 คน 
    3.2 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมปีระสิทธิภาพในการเรียนรูม้ากขึน้ สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.10 ปรับพื้นฐานการศึกษาตอ่ เรียนรวม ก.ค.-พ.ย.63        14,200  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,800        17,000  ครูวรฤทัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   14,200  2,800 17,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ในการอ่ านและการเขี ยนอักษร
เบรลล์ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ และ
สามารถตั้ งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
-  ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนและน าเสนอผลงาน 
- ร้อยละ 100 ของนั ก เรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนก าหนด
เป้ าหมาย  คาดการณ์  ตั ดสิ น ใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนรวม
มีความคิดริ เริ่ม  และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- ผลการประกวดรางวัล 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบรายงานการปฏิบัติงาน 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

6.1 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีระบบมากขึ้น 
6.2 นักเรียนได้รับความสะดวกและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6.3 นักเรียนเรียนรวมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนเต็มตามศักยภาพ 
6.4 นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อการศึกษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน 
6.5 โรงเรียนมีบริหารจัดการเรียนรวมมีสื่ออปุกรณ์ที่สนับสนุนนักเรียนบกพร่องทางการเห็น  
6.6 โรงเรียน มีสื่อการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิมากขึ้น 
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โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่าง
บูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ 
จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและ
เท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก 
ซึ่งเป็นโอกาสและพัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ดังนั้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  จึงได้ด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ” เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ทุกคน ได้จัดกิจกรรมและ
พัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้อัตลักษณ์  29 ประการ เป็นเกณฑ์
ตัวชี้วัด และด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยให้คนท าดีได้รับรางวัล  
ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรม  
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
 2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้ขวัญก าลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์   
    3.2 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.11 วิถีชาวพุทธ วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63          8,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        13,500        22,100  ครูวรรณวไิล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   8,600  13,500 22,100  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

- สังเกต สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

6.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีส่วนร่วมในกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 6.2. นักเรียนเป็นคนคิดดี ท าดี ด้วยใจและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข 
 6.3  นักเรียนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
ของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้น
ให้นักเรียน บุคลากร และชุมชน เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ 
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต 
ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลย และขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ 
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับ
การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดก
วัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นส่วนส าคัญในการสร้างเสริม 
พัฒนา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อให้เยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด ประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชน โดยตระหนักถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรม และ
สามารถสืบทอดต่อไปในอนาคตได้  
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ที่ก าลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ โดยการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญและประเพณีต่างๆ ซึ่งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.2 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน บุคลากร เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน บุคลากร เป็นผู้ที่ มีความสามารถในการอนุรักษ์ และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

นักเรียน บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 87    
    3.2 ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียน บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญ ประเพณีไทย 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับด ี
 2. นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 87 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณี
ไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง บุคคล ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64     ครูธยิา 

2 1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย สังคมศึกษา ส.ค.-พ.ย.63        20,000  
  

        20,000  ครูสุนิษา 

3 1.12 บ. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคญั วัฒนธรรมและประเพณไีทย ชุมชนสัมพันธ ์ ก.ค.-พ.ย.63 100,000 ธ.ค.63-เม.ย.64 110,000 210,000 ครูนิรันดร ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   120,000  110,000 230,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 87 มี
ความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก 
ค วามห ลากห ลายท างเชื้ อ ช าติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยม วถิีชีวิต 

- แบบลงทะเบียน 
- การตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
- รายงานการปฏิบัติงาน 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

6.1 นักเรียน บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 87 
 6.2 นักเรียน บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญประเพณีไทย 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับด ี
 6.3 นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 87 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณี
ไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แผนกลยุทธ์ที่ 2   
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอยา่ง
สร้างสรรคใ์ช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตาม
ช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคล ให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใน
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม
ยุคข้อมูลข่าวสาร และสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้
โอกาสผู้เรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะครบทั้ง 5 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ทั้งยังก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญ 8 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ รวมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ปรับปรุง พ.ศ.
2560 ) ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียน
พัฒนาความคิดและสร้างนวัตกรรม 
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 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงมุ่งเน้นการปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่า
นานาชาติ ค านึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2.2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

2.3 เพื่อสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Knowledge Formation) ก า รสื่ อ ส ารแ ล ะก ารน า เส น อ  (Communication and 
Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service 
Activity) โดยบูรณาการ STEM Education 

2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการนิเทศและการวิจัย 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 2. โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ จ านวน 6 หลักสูตร 
 3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์
และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity) โดยบูรณาการ STEM Education 
ร้อยละ 80 
 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ร้อยละ 95  
    3.2 ด้านคณุภาพ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรงุ พ.ศ.2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. โครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม สามารถสื่อสาร
และน าเสนอ รวมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม 
 4. โรงเรียนน าผลการประเมินหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความถนัด ความ
ต้องการของผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบตัิงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 2.1 
พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

คณิตศาสตร ์     ธ.ค.63-เม.ย.64         5,000         5,000  ครูนวรัตน ์

2 2.1 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูยพุิณ 

3 2.1 ห. 
พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

คณิตศาสตร ์     ธ.ค.63-เม.ย.64       33,200        33,200  ครูนวรัตน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)     38,200 38,200  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้งวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการ STEM 
Education และกิจกรรม IS 

- ป ร ะ เมิ น ก า ร ใช้ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาฯ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ส ารวจผลแข่งขันทักษะทางวิชา 
- ส ารวจผลการสอบเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
- น าเสนอผลการจัดการเรียนรู ้
- นิเทศแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
- นิเทศการจัดการเรียนรู ้

- แ บ บ ป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาฯ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- ผลแข่งขันทักษะทางวิชา 
- ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
- แบบประเมินผลงานจากการ
จัดการเรียนรู ้
- แ บ บ นิ เท ศ แ ผ น ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู ้
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู ้

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมคีุณภาพเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนอง

ต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ STEM Education และกิจกรรม IS รวมทั้ง

สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  
4. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตร และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
5. ผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
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แผนกลยุทธ์ที่ 3   
 

เสริมสรา้งศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ สง่เสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้น การจัดการศึกษาให้เป็นตามหลัก
มาตรฐานสากล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนบรรลุตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู เป็น
แบบอย่างที่ดี ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคลจึงจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณครูขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณครูที่ดีเหมาะสมกับอาชีพและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 
 
2. วัตถปุระสงค ์
 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 
    3.2 ด้านคณุภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู เหมาะสมกับอาชีพ
และการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

  
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู บุคคล ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-เม.ย.64      ครูพัชรกาญจน ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)        
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ 
- ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษาได้ รั บการคั ด เลื อกจากการ
ประกวดรางวัลดี เด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับต่างๆ  
- ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

- การเข่าร่วมกิจกรรม/การ
นิเทศ 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- ผลการประกวดรางวัลใน
ระดับต่างๆ 

- แบบรายงาน/แบบนิเทศ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการประกวด 
- เกี ย ร ติ บั ต ร ,โล่ ร า ง วั ล , 
ภาพถ่าย 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ 
 6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูที่ดีเหมาะสมกับอาชีพ
และการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากการปฏิรูปดังกล่าว 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์ครู
ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
มาตรฐานสากล ด้านความรู้ ความสามารถในการสร้างพัฒนาและใช้สื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ ด้าน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดู
งานในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
 2.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของครูให้มทีักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2.3 เพื่อจัดอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ให้ครูมีความรู้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.4 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของคร ู
 2.5 เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามหลักการปฏิรูปการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการสร้างพัฒนาและใช้สื่อ ICT 
อย่างสร้างสรรค์ 
 4. ร้อยละ 20 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5. ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาต ิ 
 6. ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 3. ผู้บริหารมีประสบการณ์ ในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาต ิ
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพระดับดีขึ้นไป 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3.2 
การจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning เพื่ อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21   

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        90,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        29,500      120,000  ครูเกศณิ ี

2 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูพัชรกาญจน ์

3 3.2 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (ไปราชการ) 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63 225,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      325,000      550,000  ครูปานตา 

4 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา  

บุคคล    ธ.ค.63        50,500        50,500  ครูพัชรกาญจน ์

5 3.2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนสู่วิทย
ฐานะ ตาม ว.21  

บุคคล   ธ.ค.63         32,600       32,600  ครูพัชรกาญจน ์

6 3.2 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูพัชรกาญจน ์

7 3.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูอุบลรัตน ์

8 3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูจุฑารัตน ์

9 3.2 ร. 
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
(ศึกษาดูงานประจ าปี)   

บุคคล    ม.ค.64     621,000      621,000  ครูชญาภา 

10 3.2 ร. 
ป ระชุ ม สั ม มน า เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารถอดความ รู้
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน  

บุคคล ก.ย.63      215,700        215,700  ครูชญาภา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   533,700  1,061,100 1,594,800  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
- ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญด้วยกระบวนการ Active Learning 
- ครูทุกคนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- ครู ไม่ ต่ ากว่ าร้อยละ 30 เข้ าร่ วม
กิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับนานาชาต ิ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 5 ต่อป ี
- ร้อยละ 90 ของครูและบุ คลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- ครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
- ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์อบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาต ิ

- การนิเทศ 
- การประกวดผลงาน 
- ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล / ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- ผลการประกวดรางวัลต่างๆ 
- สรุปรายงานการศึกษาดูงาน 

- แบบรายงาน/แบบนิเทศ 
- แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล /ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานการศึกษาดูงาน 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
 3. โรงเรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนกลยุทธ์ที่ 4   
 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ดังนั้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มฯ และ 1 กิจกรรม 
โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน ใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนได้จริง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ การจัดท าทะเบียนสื่อต่างๆ ที่ใช้ใน
แหล่งเรียนรู้ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งหนึ่งที่สถานศึกษาจ าเป็นจะต้อง
จัดให้เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 โดยให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนของครู นอกจากการจัดกิจกรมในห้องเรียนให้บรรลุตามหลักสูตรในสาระการเรียนรู้รายวิชาแล้ว ครู
จ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ สามารถ
น าไปประกวดแข่งขันในโอกาสต่างๆ ตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างหลากหลาย 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 2. ครทูุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอเหมาะสมและครบถ้วน 
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    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ร้อยละ 80 
 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน 
 3. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในระดับท้องถิ่น ในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหสั กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63        14,300            14,300  ครูละอองดาว 

2 4.1 
พั ฒ น าแห ล่ ง เรี ย น รู้  กลุ่ ม ส าระการ เรี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-ต.ค.63        10,000  ธ.ค.63-มี.ค.64       10,000        20,000  ครูณัฐธิกานต์ 

3 4.1 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา ก.ค.-ก.ย.63        30,000  
  

       30,000  ครูอภิชาติ 

4 4.1 บ. ติดตั้งระบบ ICT ประจ าห้องเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63      593,600  
  

     593,600  ครูสายชล 

5 4.1 พ. 
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ภายนอก        
(ทัศนศึกษา) 

วิชาการ   ธ.ค.63-เม.ย.64      373,900      373,900  ครูกิตติศิลป ์

6 4.1 พ. 
นิทรรศการวิชาการและการเปิดบ้านเผยแพร่
ผลงานสู่ชุมชน 

วิชาการ    ธ.ค.63-เม.ย.64     150,000      150,000  ครูอาทิตยอ์ุทยั 

7 4.1 พ. 
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ภายนอก     
(ทัศนศึกษา) 

พัฒนาผู้เรยีน    ธ.ค.63-ก.พ.64      280,500      280,500  ครูกฤตยาณุตา 

8 4.1 พ. 
เข้ า ค่ า ย กิ จ ก ร รม ใน เค รื่ อ งแ บ บ ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

พัฒนาผู้เรยีน    ธ.ค.63-ก.พ.64      280,500      280,500  ครูอภิรักษ ์

9 4.1 ร. ติดตั้งระบบ ICT ประจ าห้องเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63    1,000,000  
  

  1,000,000  ครูสายชล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,647,900  1,094,900 2,742,800  

 

5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

- ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ มี
ห้ อ งปฏิบั ติ การและแหล่ งเรียนรู้ที่
ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ครูทุกคนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
- นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียน เพื่อการ
อ่าน ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนที่
ค รอ บ ค ลุ ม ธรรม ช าติ  ภู มิ ศ าส ต ร์ 
ป ร ะ ช า ก ร  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง โดยใช้ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างน้อย ร้อยละ 20 

- จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู ้
- การจัดเก็บสถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู ้
- ประเมินผลการท ากิจกรรม 
- ประเมินแบบบันทึก 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ ์
- สังเกต 
- ประเมินการจัดการเรียนรู ้
- ประเมินคุณภาพชิ้นงาน 

- แบบส ารวจ/รายงาน 
- แบบฟอร์มทะเบียนแหล่ง
เรียนรู ้
- แบบเก็บข้อมูลสถิติการเข้า
ใช้แหล่งเรียนรู ้
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
- สมุดบันทึกกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสังเกต 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ชิ้นงาน 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ 
 2. ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการพัมนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ 
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โครงการ โรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
       ระบบการศึกษาในปัจจุบันนับเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต มีเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้เป็นจ านวน
มากตลอดเวลา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์ให้เข้าสู่ระบบการสร้างบุคลากรให้คิดเป็น ท า
เป็น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยเครือข่ายการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นระบบการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน
เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการภารกิจ
ให้มีผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด และมี
รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดท าโครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรในโรงเรียนได้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่สื่อการ
เรียนการสอนได ้
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู ้
 2.2 เพื่อเพื่อให้ครูใช/้ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ผยแพร่ทั้งในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ครูทุกคนสามารถใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู ้

2. ครูทุกคนสามารถใช/้ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
3. นักเรียน ครูและบุคลกรทกุกลุ่มสาระแลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online 

 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. ครูมีความพึงพอใจในหลักสูตรที่เปิดอบรมระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ทุกกลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online ได้ระดับดี 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.2 บ. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        16,500  
  

        16,500  ครูนิธิมา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   16,500   16,500  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละ 80 ครูมีความพึ งพอใจใน
หลักสูตรที่เปิดอบรมระดับดีขึ้นไป 
- จ านวนครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการ
เรียนการสอนที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละนักเรียน ครูและบุคลกรทุก
กลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online อยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป 
 

- การสอบถาม 
- การประเมินการใช้สื่อ 
- เก็บข้อมูล / ประเมิน 
- การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินการใช้สื่อ 
- แบบเก็บข้อมูล/ประเมิน 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู ้
 2. ครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างโรงเรียน รวมถึงการเผยแพร่ online  
เรียนรู้ต่อไป 
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โครงการ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีความพร้อมในด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
มีศักยภาพในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในทุกรูปแบบส าหรับใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ซึ่ง
ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ใน
รูปแบบต่างๆ ในการด าเนินงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลส าเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ให้ครอบคลุมรอบด้าน เริ่มตั้งแต่ส่วนการสนับสนุน ไปจนถึงส่วนของการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ซึ่งกิจกรรมส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม 
และการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห้องเรียนไอซีที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การจัดท าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาศักยภาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศ
โรงเรียน และการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน  

ดังนั้นงานสารสนเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้เสนอโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการให้แล้วเสร็จ จะ
ท าให้สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี 
 2.2 เพื่อพัฒนา ขยาย และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 2.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน 
 2.4 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

 1. ทุกพัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนห้องส านักงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
แหล่งเรียนรู้ทุกห้อง 

2. พัฒนาขยายและการบ ารุงรักษาเครือข่ายให้กับห้องเรียน ห้องส านักงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
แหล่งเรียนรู้และบริเวณภายในโรงเรียน ทุกห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

3. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน 
4. มีระบบสารสนเทศโรงเรียนที่สามารถเรยีกใช้ได้ ครอบคลุมทุกฝ่าย/กลุ่มงาน 
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    3.2 ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยทีุกรายการให้ใช้งานได้ดี 
2. พัฒนา ขยายและการบ ารุงรักษาเครือข่ายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3. เว็บไซต์โรงเรียนและระบบสารสนเทศออนไลน์ครอบคลมุทุกฝ่ายงานและเป็นปัจจุบัน 
4. มีระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 

 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.3 บ. 
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        39,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        39,200        78,500  ครูกิติมา 

2 4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63          5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         8,000        13,000  ครูธนิดา 

3 4.3 บ. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูธนิดา 

4 4.3 บ. 
ปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียนคอมพิวเตอร์
และห้องเรียนไอซีที 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        30,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        30,300        60,600  ครูสายชล 

5 4.3 บ. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        20,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        20,000        40,000  ครูสายชล 

6 4.3 บ. งานจัดท าบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63        47,700            47,700  ครูสพุณิดา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   144,800  100,000 244,800  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- อุปกรณ์ ICT สามารถใช้งานได้ดี 
- การให้บริการระบบเครือข่ายครอบคลุม
ทั่วบริเวณโรงเรียน 
- ให้บริการข้อมูล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและ
ระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ครอบคลุมและ
เป็นปัจจุบัน 
- ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

- สรุปรายงานการซ่อม 
- ตรวจสอบสัญญาณ 
- สอบถามผู้รับบริการ 
- สอบถามข้อมูลความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการซ่อม 
- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 อุปกรณ์เทคโนโลยีได้รับการซ่อมบ ารุง ให้พร้อมใช้งาน 
 6.2 ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงเรียน 
 6.3 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีบัตรประจ าตัวที่มีคุณภาพ 
 6.4 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
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โครงการ ห้องอาเซียน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  เก่ง  ดี  มีสุข  โรงเ รียนจึง
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนภายในสถานศึกษาและพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ศึกษา หาความรู้  ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ภาษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศ  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประชาคมอาเซียน ผลกระทบกับ
ประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการในการเป็นพลวัตรอีกทั้ง
ยังได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรภายนอก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

 1. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ในระดับดีมาก 

2. ครู บคุลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ศูนย์
อาเซียนศึกษา   
    3.2 ด้านคุณภาพ 

1. ครู บคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษารวมใช้แหล่ง
เรียนรู้เพ่ือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

2. ครู บคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีองค์ความรู้ด้านอาเซียนสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.4 ส่งเสริมพฒันาแหล่งเรยีนรู้ศูนยอ์าเซยีนศึกษา วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        30,000  ธ.ค.63-มี.ค.64        10,000        40,000  ครูธิดาพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   30,000  10,000 40,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน         
สุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับดี
มาก 
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน    
สุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 มีโอกาสได้
ใช้แหล่งเรียนรูอ้าเซียนศึกษา 

- ประเมินกิจกรรม  
- ส ารวจการเช้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- สมุดลงทะเบียนการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

6.1 ครู บุคลากร และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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โครงการ สวนพฤกษศาสตร์ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คือ การสร้างจิตส านึกนักเรียนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่ วมสนอง
พระราชด าริ ฯ ใน"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่
จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป  ซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ด าเนินการในพื้นที่ของโรงเรียน เป็นสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในท้องถิ่น 

2.2 นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม 
2.3 เพื่อให้นักเรียนก่อเกิดความคิดทีจ่ะอนุรักษ์พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม 
2.4 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้   
2.5 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามในโรงเรียน 

           2.6 เพื่อให้นักเรียนวาดภาพส่วนต่างๆของพืชที่พร้อมรายงานผลการศึกษาพืช 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียน ระดับ ม.5 จ านวน 50 คน ได้ศึกษาพืชตามวิธีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2. นักเรียน ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ จ านวน 50 คน ได้ปฏิบัติ
การศึกษาพืชวาดภาพสร้างส่วนต่างๆ ตามวิธีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมคีวามรู้ด้านส่วนต่างๆของพืชด้านโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายในและการศึกษาพืช
วาดภาพสร้างส่วนต่างๆสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับดีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.5 
อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        12,800  ธ.ค.63-เม.ย.64        11,600        24,400  ครูสรุัสวด ี

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   12,800  11,600 24,400  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- นักเรียน ระดับ ม.5 จ านวน 50 คน  
ได้ศึกษาพืชตามวิธีการทางชีววิทยาตรง
ตามหลักการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการ
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- นักเรียน ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ  จ านวน 
50 คน  ได้ปฏิบัติการศึกษาพืชวาดภาพ
สร้างส่วนต่างๆ ตามวิธีการทางชีววิทยา
ต ร ง ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง ง า น ส ว น
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืช
ตามวิธีการของสวนพฤกษศ าสตร์
โรงเรียน 
-  นักเรียนมีความรู้ด้านส่วนต่างๆของ
พืชด้านโครงสร้างภายนอก โครงสร้าง
ภายในและการศึกษาพืชวาดภาพสร้าง
ส่วนต่างๆสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ในระดับดีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ 

- การส ารวจและการสอบถาม 
- การรายงาน 
- การสอบถาม 
- การรวบรวมช้ินงาน 

- แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
- แบบรายงาน/แบบสรุป 
- แบบสอบถาม 
- ร าย งาน ผ ล งาน ก ารจั ด
กิจกรรม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการสร้าง พัฒนาและใช้สื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ ห้องเรียนสีเขียว 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น ตั้งแต่ป ี2541 โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของชาติและให้มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย พลังงานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ใน
ปัจจุบัน เพราะพลังงานมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจาก
น้ ามัน พลังงานน้ า พลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกๆ 
ปี ตามจ านวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในการใช้พลังงาน มันก็จะสวนทางกับ
ปริมาณของพลังงาน ที่เริ่มจะลดน้อยลง และมีอยู่อย่างจ ากัด 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษา
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนแกนน าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์พลังงาน 

    3.2 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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4. กจิกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.6 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63          2,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,000         4,000  ครูศรีสุดา 

2 4.6 กิจกรรมปลูกป่า วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        11,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         11,000  ครูศรีสุดา 

3 4.6 
อบรมนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ช่ือกิจกรรม "สร.ยุคใหม่ หัวใจสีเขียว" 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63        10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         10,000  ครูศรีสุดา 

4 4.6 สท. 
ติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารงวิทย์  

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63      955,600    955,600 รองไพศาล 

5 4.6 ห. 
ติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 
Rooftop On-Grid System) บนหลังคาอาคารธ ารงวิทย์ 

วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63    2,044,400    2,044,400 รองไพศาล 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   3,023,000  2,000 3,025,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนสี
เขี ยวเป็นแหล่ งเรียนรู้ เกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
- ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 90 
มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนทุกคนใช้ห้องเรียนสีเขียวใน
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ ย วกั บการอนุ รักษ์ พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ทดสอบ 
- สถิติการใช้ห้องเรียนสีเขียว 
 
 

- แบบสอบถาม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ ธนาคารโรงเรียน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก 
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ใน ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า 
ไม่มี เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึง
ส่งผลให้ พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสา
หรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ท าให้พ่อแม่ต้อง
เดือดร้อน  

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณา
การกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และจัดให้มี
โครงการธนาคารโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขา  สุราษฎร์ธานี จัดตั้งธนาคาร
โรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบ และ พนักงานธนาคาร
ออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน  ธนาคาร
โรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานบัญชี   
พนักงานการเงิน พนักงานลงรายการ และพนักงานติดต่อ  

ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน  
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่
จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าว
ข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะ
ส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ  เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันได ้
 2.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 2.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขั้นตอน 
 2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนสรุาษฎร์พิทยาเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน  
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในปีการศึกษา 2562 มีเงินออมกับธนาคาร

โรงเรียน  
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการ

ท างานอย่างมีขัน้ตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน  
    3.2 ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทกุคนมีนิสัยรกัการ ประหยัดอดออม รูจั้กการใช้จ่ายเงิน  
2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสมกับวัย  
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่าง  มี

ขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน  
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4.7 ธนาคารโรงเรยีน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63          5,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         5,000        10,000  ครูขวญัจิต 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,000  5,000 10,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จากการจัด
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

- ผลการเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

6.1 นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
6.2 นักเรียนมเีงินเก็บไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจ าเป็น  
6.3 นักเรียนมคีวามรู้และประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6.4 นักเรียนท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และมีความรับผดิชอบ มีความสามัคค ี
6.5 นักเรียนมคีวามรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีขัน้ตอน 
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แผนกลยุทธ์ที่ 5   
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ พัฒนาระบบนิ เทศภภายใน เพื่ อการช่วยเหลือ ติดตามการปฏิบั ติ งาน
มาตรฐานสากล 

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตาม รั ฐ ธรรม นู ญ แ ห่ งราชอ าณ าจั ก ร ไท ย  พ .ศ . 2560 แ ล ะระ เบี ย บ บ ริห ารราชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และค าสั่ง คสช. ที่ 66/2559 ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
การศึกษามีกระบวนการส าคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีการประสานสัมพันธ์ทั้ง 3 กระบวนการ ระบบนิเทศถือเป็นมาตรการส าคัญในการพัฒนาแบบ
องค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมี
ขั้นตอนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะ
น าไปสู่ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา (Plan) ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) สามารถน าไปสู่วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจัดท า
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) เกิดวงจรในระบบงาน คือ SDCA (Standard-Do-Check-Act) 

การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพดังกล่าว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงต้องด าเนินการภายใต้แนวคิด  
กระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) และการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) เพื่อให้การพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
บรรลุเป้าหมายตามคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่ อ เพื่ อพัฒนาระบบนิ เทศ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานสากล 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตาม
วงจรในระบบงาน SDCA (Standard-Do-Check-Act) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ครูและบุคคลากรทุกคนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานสากล 
 2. โรงเรียนมีระบบงานการนิเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
    3.2 ด้านคณุภาพ 
 1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานสากล 
 2. โรงเรียนมีระบบนิเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.1 
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63          2,500  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500         5,000  ครูปานตา 

2 5.1 ร. 
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร 

บุคคล ก.ค.-พ.ย.63        22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64       22,500        45,000  ครูปานตา 

3 5.1 ร. การประชุมครูประจ าเดือน บุคคล พ.ค.-พ.ย.63        63,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       63,000      126,000  ครูสภุาวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   88,000  88,000 176,000  

  
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- กลุ่มบริหารงานมีระบบการนิ เทศ 
ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาระบบ
เครือข่าย การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล
สูงขึ้น 
 6.2 โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ตามวงจรในระบบงาน SDCA (Standard-
Do-Check-Act) ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 6.3 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตาม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอ าณ าจั ก ร ไท ย   พ .ศ . 2560 และระ เบี ยบ บ ริห ารราชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และค าสั่ง คสช. ที่ 66/2559 ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนากระบวนการคิด ท าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และหลักการส าคัญในการวิจัยชั้นเรียน (เชิงปฏิบัติการ) ที่เป็นการสะท้อนผล 
ท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริมบรรยากาศการท างานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และยอมรับในการค้นพบร่วมกันถือว่ามีประโยชน์และคุณค่าต่อการจัดการเรียนรู้ 

จากผลงานวิจัยของสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2537: 6-7) พบว่าครูท าวิจัยชั้นเรียนควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติการสอนอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดี คือ การน าผลการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจะ
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาให้ตรงจุด ช่วยให้ได้แนวทางในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลต่อการปฏิรูปการศึกษา 

อีกทั้งเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน  
(Assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักเรียนสามารถประเมินตนเอง มีการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังตามหลักสูตร (Assessment of learning)  

จะเห็นได้ว่า ถ้าครูทุกคนน านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยชั้นเรียนมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยน ากระบวนการ PLC ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ย่อมจะเป็นหลักประกันได้ว่า
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์  

2.1 เพื่อให้ครูทุกคนมีกระบวนการประเมินผลที่หลากหลาย 
 2.2 เพื่อให้ครูได้รับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ทันสมัยและน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  

 ครูทุกคนน าวิธีการประเมินผลที่หลากหลายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

 ครูทุกคนมีกระบวนการวัดที่หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของตน 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.2 รับนักเรียนใหม่ปีการศกึษา 2564 วิชาการ     ธ.ค.63-เม.ย.64       60,000        60,000  ครูอาทิตยอ์ุทยั 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)     60,000 60,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ครูมีการกระบวนการประเมินผลที่
หลากหลาย 
- ครูได้รับความรู้และน าไปใช ้

- ตรวจสอบแผนการสอน 
- จัดประชุม อบรม  
- นิเทศ ติดตาม 

- การสังเกต 
- การส ารวจ 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ครูทุกคนมกีระบวนการประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลและน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 
ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ  จะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 49 ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” ใน
การนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 12 บัญญัติว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 9 (2) บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการ จัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มาตรา 39 บัญญัติว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน ารูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีบริบท ขนาด และความพร้อมที่แตกต่างกันสู่การปฏิบั ติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ภารกิจของโรงเรียนต้องน ากลยุทธ์ที่ได้จากการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
การมุ่งเน้นตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ โดยจะต้องน ามาแปลงสู่แผนการด าเนินงาน มีเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการตามกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน หรือที่เรียกว่า การบริหารเชิงบูรณาการ เช่น แผนงาน กิจกรรม/งาน/โครงการ ตาม
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ก าหนด ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ ทันสมัยของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดในการจัดท าหรือด าเนินงานของ
หน่วยงานว่า กิจกรรม/งาน/โครงการดังกล่าวจะควรด าเนินการต่อไปหรือหยุดการด าเนินการ ระบงานพัสดุที่
มีคุณภาพประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โรงเรียนจึงต้องมีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) แต่ ละ
ระดับ ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ การปรับเปลี่ยนงบประมาณ รวมถึงการก าหนดความ
รับผิดชอบในเรื่องการบัญชี การเงิน การรายงานผลการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน การตรวจสอบภายใน 
จึงถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการอนุมติ ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง และ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สัมฤทธิ์ผล การรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน (Financial 



 

                                                    แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 หน้า 117 

 

and Performance Reporting) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงบประมาณ 
 ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณให้ได้มาตรฐานสากล 

2.2 เพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน งานพัสดุงานการเงินและบัญชีให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1 เล่ม/ปีการศึกษา 
 2. ทุกหน่วยงานของโรงเรียนมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ และรายงานผลการจัดกิจกรรม 1 
เล่ม/ภาคเรียน 
 3. โรงเรียนมีรายงานผลการด าเนินงานพัสดุ 1 เล่ม/ปีการศึกษา 

4. โรงเรียนมีรายงานผลทางการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ต่อเดือน 
    3.2 ด้านคณุภาพ 
 1. ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนมีการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปใช้ในการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเกิดประสิทธิ์ภาพ 
 2. ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนมีการรายงานการผลใช้งบประมาณ และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
1 เล่ม/ภาคเรียน ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นตัวอย่างได้  
 3. โรงเรียนมีรายงานผลการด าเนินงานพัสดุ 1 เล่ม/ปีการศึกษา ที่เป็นระบบ ถูกต้องและครบถ้วน 

4. โรงเรียนมีรายงานผลทางการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 เล่มต่อเดือน ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 5. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านงบประมาณ ในระดับมาก
ขึ้นไป        
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.3 การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63          6,800  ธ.ค.63-เม.ย.64         6,800        13,600  ครูขวญัตา 

2 5.3 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/   
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,000,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,000,000   2,000,000  ครูขวญัตา 

3 5.3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ งบประมาณ ก.ค.63          1,500  มี.ค.64            300         1,800  ครูพมิผกา 

4 5.3 นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
งานนโยบาย

และแผน 
ก.ค.-พ.ย.63       38,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        17,000        55,500  ครูปิตินันท ์

5 5.3 
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านนโยบาย
และแผนงานโรงเรียน 

งานนโยบาย
และแผน 

ก.ค.-พ.ย.63       10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        15,000        25,000  ครูสลับศร ี

6 5.3 บ. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/   
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,271,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,271,000    2,542,000  ครูขวญัตา 

7 5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประชาสัมพันธ ์ ต.ค.-พ.ย.63     169,800  มี.ค.-เม.ย.64      169,800      339,600  ครูจิระวัฒน ์

8 5.3 สท. 
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/   
ค่าไปรษณีย์) 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,180,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,180,000    2,360,000  ครูขวญัตา 

9 5.3 สท. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานนโยบาย
และแผน 

   มี.ค.-เม.ย.64      140,000     140,000  ครูอภินันท ์

10 5.3 ร. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
สนง.

ผู้อ านวยการ 
ก.ค.-พ.ย.63         3,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        11,700        15,000  ครูนันท์การ ์

11 5.3 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63     500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      500,000    1,000,000  ฝ่ายบริหาร 

12 5.3 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63 363,400  ธ.ค.63-เม.ย.64 363,300  726,700 ฝ่ายบริหาร 

13 5.3 สท. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63 161,000  ธ.ค.63-เม.ย.64 161,000 322,000  ฝ่ายบริหาร 

14 5.3 ร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ก.ค.-พ.ย.63      412,900  ธ.ค.63-เม.ย.64      412,900      825,800  ฝ่ายบริหาร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,118,200  5,248,800 10,367,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- โรง เรี ยน มี ก ารบ ริห ารจั ด ก ารด้ าน
บุคลากร งบประมาณ พัสดุ และการเงินที่
เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธ์ภาพ 

- รายงานการใช้งบประมาณ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- รายงานพัสด ุ
- ราย งาน ก าร ใช้ เงิน / เงิน
คงเหลือ 

- แบบรายงานการใช้งบประมาณ 
- แบบรายงาน/ประเมินผลการ 
  จัดกิจกรรม 
- แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- แบบรายงานพัสด ุ

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระดับ
มาก ในการให้บริการด้านงบประมาณ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แผนเป็นตัวขับเคลื่อน 
3. ระบบบริหารงานด้านงบประมาณช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน

ภายในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 – 48 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งให้ทุกคนถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน ท าให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพน้อยลง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้กับผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาจึงต้อง
ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ  
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความสามารถในบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริหารมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1. ผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
    3.2 ด้านคณุภาพ 
 1. ผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกในระดับดีมาก 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.4 
จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพและรายงานประจ า
เพื่อรองรับการประเมิน 

ประกันคณุภาพ ก.ค.-พ.ย.63         13,000  
  

        13,000  ครูพัชรพีร 

2 5.4 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปี 2563 

ประกันคณุภาพ    ธ.ค.63-เม.ย.64        12,400       12,400  ครูศภุลักษณ ์

3 5.4 
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี2563 

ประกันคณุภาพ    ธ.ค.63-เม.ย.64    ครูมลัลิกา 

4 5.4 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคณุภาพ ก.ค.-พ.ย.63         23,800            23,800  ครูอธิตา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   36,800  12,400 49,200  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ผู้บริหารทุกคนมีความสามารถใน
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล 
- กลุ่มบริหารงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
- กลุ่มบริหารงานน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน 
- กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มงานภายใน
โรงเรียน มีระบบการจัดการความรู้ และ
การสร้างนวัตกรรมเผยแพร่  ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
- โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 
- โรงเรี ยนผ่ านการประเมิ นคุณภาพ
มาตรฐานภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน 
- โรงเรี ยนผ่ านการประเมิ นการจั ด
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพผ่านการประเมินจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

- ประเมินการปฏิบัติงาน 
- ประเมินระบบการบริหารงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบประเมินระบบบริหาร
จัดการคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานสากล 
- แบบรายงานผล 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 6.2 โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล 
 6.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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โครงการ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะ
มาตรา 58 เรื่องการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ ให้แก่บุคลากร 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็นแล้วนั้น 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนและ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้จัดโครงการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อระดมทรัพยากรส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สามารถเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร โดยการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสามารถเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ได้เพียงพอกับการ
ด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม 
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4.  กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน  

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63    1,975,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      625,000    2,600,000  ครูขวญัตา 

2 5.5 
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร     
ปีการศึกษา 2563 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63        18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         7,300        25,300  ครูขวญัตา 

3 5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาการ ก.ค.63    3,007,200        3,007,200  ครูเกสร 

4 5.5 ร. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาการ ก.ค.63 988,300      988,300 ครูเกสร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   5,988,500  632,300 6,620,800  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้
การสนับสนุนการระดมทรัพยากร 
เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

- สรุปรายงานการช าระเงินบ ารุง
การศึกษา 
- ประเมินความพงึพอใจ 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา จากการระดมทุนจาก 
ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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งานประจ า 
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งาน การตรวจสอบควบคุมภายใน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย เว้นแต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้หน่วยรับตรวจ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่
การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว
มีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
     2.2 เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของรายงานของการเงิน 
     2.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนได้ ก าหนดขึ้น 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
       บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
       กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคมุภายใน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63           1,000  ธ.ค.63-เม.ย.64            500         1,500  ครูถนอม 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,000  500 1,500  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ
ด าเนินงานทุกงาน ซึ่ งรวมถึงการดูแล 
รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริต 
- ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.2 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผล  
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งาน ส่งเสริมสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้
พรมแดน วัฒนธรรมตะวันตก อิทธิพลของการโฆษณา มีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็ก และเยาวชน มี
ค่านิยมที่ผิดๆ เช่น การบริโภคอาหารจานด่วน อาหารขยะ การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การดูถูก
วัฒนธรรมไทย ประกอบกับสภาพครอบครัว และสภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาสลับซับซ้อน ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพที่มาจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มมากขึ้น ในขณะทีสุ่ขภาพและการศึกษา เป็นความสัมพันธ์ที่แยกจาก
กันไม่ได้ การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางความรู้และทักษะให้นักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนเป็นนวัตกรรมประการหนึ่ง ที่
จะตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน 

การส่งเสริมนักเรียน ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น โดยการจัดท าโครงการให้ความรู้ เชิญวิทยากร และจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น กิจกรรมลดน้ าหนักเพื่อ
หุ่นสวย กิจกรรมรู้คิด รู้ทัน วัยรุ่น วัยเรียน กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของห้อง
พยาบาล และกิจกรรมจิตดีชีวีมีสุข 
        เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของนัก เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.3 เพือ่ให้พยาบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนสรุาษฎร์พิทยาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนมคีวามรู้ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 2 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         15,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        23,600        38,600  ครูยพุิณ 

2 2 
ส่งเสริมสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
นักเรียน(รองรับการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019) 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         30,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        70,000      100,000  ครูยพุิณ 

3 2 
การออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขนิสั ย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดีของ
นักเรียน 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         12,000  
  

       12,000  ครูณิชกุล 

4 2 ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน                                                      แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64         4,500        4,500  ครูธนากรณ ์

5 2 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  YC : Youth Counselor                           แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63          9,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        4,200        13,500  ครูศศิธร 

6 2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ค.63       565,200  
  

     565,200  ครูยพุิณ 

7 2 พ. 
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
(รองรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63       188,200     188,200  ครูยพุิณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   819,700  102,300 922,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
- นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ด ี
- นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ด ี
- ห้องพยาบาลมีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

- สังเกตการณ ์ 
- วิเคราะห์เอกสาร 
- สอบถาม 
- ทดสอบ 

- แบบสังเกตการณ ์
- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตการณ ์
 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
 6.2 นักเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
 6.3 นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6.4 ห้องพยาบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอ 
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งาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ี
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ
พัฒนาทางวัตถุ สื่อเทคโนโลยี จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย  
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาตระหนักถึงปัญหาและเห็นความส าคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
เข้มแข็งในการด าเนินชีวิต และเพื่อให้นักเรียนคิดดี ท าดี ด้วยใจ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
และมีความสุข เพื่อเป็นก าลังส าคัญของสังคมประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามรู ้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเปน็คนคิดดี ท าดี ด้วยใจและอยูร่่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 3 โรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         80,200            80,200  ครูวรรณา 

2 3 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         19,000  ธ.ค.63-ก.พ.64         2,000        21,000  ครูวรรณา 

3 3 แสดงนิทรรศการสถานศึกษาวิชาทหารเข้มแข็ง นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63         10,000            10,000  ครูกนกวรรณ 

4 3 พ. โรงเรยีนคณุธรรม กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63       258,600  
  

      258,600  ครูวรรณา 

5 3 ร. ร.ด.จิตอาสา นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63           6,000             6,000  ครูกนกวรรณ 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   373,800  2,000 375,800  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่ ง เส ริม คุณ ธรรม  จริย ธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับ 3 ขึ้นไป 
- นั ก เรียนทุ กคนผ่ านการประเมิ น
กิ จ ก รรม เพื่ อ สั งค ม  จิ ต อ าส า เพื่ อ
สาธารณะประโยชน ์  

- แ บ บ บั น ทึ ก ก าร เข้ า ร่ ว ม  
กิจกรรม  
- การประเมินความพึงพอใจ 
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 
 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สื่อ/วีดีโอ 
- แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ภ า ย ใน /
ภายนอก 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 6.2 นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย  
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งาน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไปความมุ่งหมาย และหลักการ  
มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข นั่นหมายถึงการจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความ
พร้อมเสียก่อน ที่จะพัฒนาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิผล 

ภารกิจของโรงเรียนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
แล้ว การดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นภารกิจที่ส าคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดแบบอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ รักศักดิ์ศรี บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ โดยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง หรือนักเรียนกลุ่มอ่อน 
รวมทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความสนใจและความ
ต้องการของนักเรียน การติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนที่จะไม่จบการศึกษา นักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรมซ้ าซาก เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ยังไม่เพียงพอ ยังต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความส าเร็จในชีวิต
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสรมิความรูร้ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
2.3 เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยความร่วมมือ

ของผู้ปกครองและชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ   
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยความร่วมมือของ

ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชน 
2. โรงเรียนท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย 
3.2 ด้านคุณภาพ   
1. ครู บคุลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 สามารถพัฒนาและมีส่วนร่วมในระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         57,500  ธ.ค.63-มี.ค.64       14,500        72,000  ครูสมบัติ 

2 4 
คัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         25,800  ธ.ค.63-เม.ย.64        25,800  ครูสมบัติ 

3 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-มี.ค.64         20,000        20,000  ครูอมัพร เศรษฐ 

4 4 บริการสารสนเทศ แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63           4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         3,700         7,700  ครูลมัย 

5 4 เลือกแนวทาง......วางอนาคต        แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63         18,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,500        20,500  ครูอมัพร 

6 4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ค.63         97,300           97,300  ครูณัฐธิกานต์ 

7 4 ร. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กิจการนักเรียน    ธ.ค.63-มี.ค.64   ครูจิระวัฒน ์

8 4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         44,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        15,400        59,400  ครูรัฐพร 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   246,600  56,100 302,700  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
-  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
- ร้อยละของครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ร้อยละของเครือข่ ายร่วมลงนาม
(MOU) 
- ร้อยละของนักเรียน ครู  บุคลากร  
ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนมีความพึง
พอใจ 

- จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
- เอกสารลงนามความร่วมมือ
(MOU) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เกิดการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
6.2 เกิดความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนในการแก้ปญัหานักเรียน 
6.3 เกิดการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้รู้ตน รู้ค่า และพัฒนาตนเอง 
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งาน พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15 ป ี
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมีค่านิยมแบบบริโภค
นิยมอย่างฟุ่มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติด
เกม  รวมทั้งการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของเด็กและเยาวชนฯลฯ 

ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวโดย
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายซึ่งได้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูและบุตรหลาน ซึ่ง
การแก้ไขจะส าเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่คอยเฝ้า
ระวังเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยโรงเรยีนจะต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ให้ความรู้ การดูแลตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด การคบเพื่อน และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียนให้หลีกจากสิ่งเสพติด จะท าให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนดีขึ้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และยกระดับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมคีวามรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด 
2.2 เพื่อยกระดับการด าเนินงานให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ   
          1. สถานศกึษามีความปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

     2. นักเรียน ร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด 
3.2 ด้านคุณภาพ  
     1. สถานศกึษามีความปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
     2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 5 สารวัตรนักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63           7,400   ธ.ค.63-มี.ค.64           7,400  ครูมานะ 

2 5 งานเครือข่ายผู้ปกครอง กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63   ธ.ค.63-มี.ค.64            ครูณัฐธิกานต์ 

3 5 โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติด กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63        12,000  ธ.ค.63-มี.ค.64         12,000  ครูปัทมา 

4 5 ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63         15,100  ธ.ค.63-มี.ค.64         9,000        24,100  ครูวรางคณา 

5 5 ร. 
TO BE NUMBER ONE 1 รณ รงค์ป้ อ งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด    

กิจการนักเรียน ก.ค.-พ.ย.63      110,000  ธ.ค.63-มี.ค.64       50,000      160,000  ครูลมัย 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   144,500  59,000 203,500  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
ความปลอดภัยและระวังป้องกนัสิ่งเสพติด 
- โรงเรียนยกระดับการด าเนินงานให้เป็น
โรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมื อของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

- การติดตาม/รายงาน 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบติดตามรายงาน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนมคีวามรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด 
6.2 โรงเรียนยกระดับการด าเนินงานให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
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งาน สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจ านวนมาก การบริหารจัดการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต้องจัดหาบุคลากรมาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษา เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษามีความพร้อมที่จะบริการนักเรียนและชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เพียงพอ 
เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
       จ้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 42 คน 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
       มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพียงพอ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนพร้อมที่จะบริการนักเรียนและชุมชนได ้
 
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 6 บ. 
จ้ า งบุ ค ล ากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน สถาน ศึ กษ า /            
จ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

บุคคล เม.ย.-พ.ย.63    4,575,600  ธ.ค.63-มี.ค.64   2,287,800    6,863,400  ครูธยิา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,575,600  2,287,800 6,863,400  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

- โรงเรียนมีอัตราก าลังและบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรที่สรรหา ได้รับการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานในระดับด ี

- รายงานอัตราก าลัง 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน/แบบนิเทศ 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพียงพอ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนพร้อมที่จะบริการนักเรียนและชุมชนได ้
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งาน พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสด ุ
แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ  
มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และ
การบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก ดังนั้นการให้บริการแก่
บุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการด าเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆ ในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ได้ตามศักยภาพของตนเอง จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การจัดการให้มีระบบการวางแผน ส ารวจ การจัดซื้อที่เป็นระบบเดียวกัน การก ากับ ตรวจสอบ
ติดตาม  รวมทั้งการรายงานสภาพการใช้งาน จะส่งผลให้การใช้สื่อ พัสดุ อุปกรณ์เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร นักเรียน และโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานพัสดุ  
 2.2 เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
       1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียนมีพัสดุ อุปกรณ์ส านักงานใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ  และสะดวกต่อการใช้งาน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ครู บุคลากรใช้วัสดุ อปุกรณ์ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
      2. ครู บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 7 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานผู้อ านวยการ สนง.ผูอ้ านวยการ ก.ค.-พ.ย.63         45,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        35,000        80,000  ครูชนิดาภา 

2 7 
งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานการเงิน
และบัญชี 

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         96,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        96,200      192,500  ครูขวญัตา 

3 7 
งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุและ
สินทรัพย์  

งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         53,600  ธ.ค.63-เม.ย.64        23,800        77,400  ครูพมิผกา 

4 7 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา วิชาการ ก.ค.-พ.ย.63       779,300  ธ.ค.63-เม.ย.64      779,200    1,558,500  ครูเกสร 

5 7 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63        70,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        63,500      133,500  ครูนันทการ ์

6 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน ก.ค.-ส.ค.63         27,900  ธ.ค.63-ม.ค.64        20,100        48,000  ครูปัทมา 

7 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอนามัย กิจการนักเรียน ก.ค.-ส.ค.63           7,800  ธ.ค.63-ม.ค.64         5,000        12,800  ครูยพุิณ 

8 7 บริหารจัดการส านักงาน บุคคล ก.ค.-ส.ค.63 27,300  ธ.ค.63-ม.ค.64        17,400        44,700  ครูพัชรกาญจน ์

9 7 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย     

ภาษาไทย ก.ค.-พ.ย.63         42,000  ธ.ค.63-เม.ย.64       10,000        52,000  ครูปิตินันท ์

10 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์ ก.ค.-พ.ย.63         33,300  ธ.ค.63-เม.ย.64        33,300        66,600  ครูจันทร์จริา 

11 7 
บริหารจัดการส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์ ก.ค.-ส.ค.63         34,000  ธ.ค.63-ม.ค.64        33,000        67,000  ครูทววีัฒน ์

12 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูนิภาพร 

13 7 จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระฯศิลปะ ศิลปะ ก.ค.-ก.ย.63         20,800  ธ.ค.63-ก.พ.64         8,000        28,800  ครูทศันีย ์

14 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูยพุิณ 

15 7 
จัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารจัดการส านักงาน   
(การงานอาชีพ) 

การงานอาชีพ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         2,400        12,400  ครูประทักษ ์

16 7 พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ก.ค.-พ.ย.63         14,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        14,000        28,000  ครูสุจิตตรา 

17 7 
พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63         21,100           21,100  ครูอภิรักษ ์

18 7 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมบังคับ 

พัฒนาผู้เรยีน ก.ค.-พ.ย.63         12,100           12,100  ครูอภิรักษ ์

19 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาทหาร ก.ค.-พ.ย.63           4,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         4,000         8,000  ครูกนกวรรณ 

20 7 บริหารจัดการส านักงาน แนะแนว ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         5,800        15,800  ครูลมัย 

21 7 บริหารจัดการส านักงาน 
งานนโยบาย  

และแผน 
ก.ค.-ต.ค.63         39,000  ม.ค.-มี.ค.64        38,500        77,500  ครูเนตรดาว 

22 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานประกันคุณภาพ  ประกันคุณภาพ ก.ค.-พ.ย.63         11,800           11,800  ครูละอองดาว 

23 7 บริหารส านักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ ์ ส.ค.-ก.ย.63           5,000  ก.พ.-มี.ค.64         5,000       10,000  ครูจิระวัฒน ์

24 7 สท. บริหารจัดการส านักงาน งบประมาณ ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64        10,000        20,000  ครูพมิผกา 

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   1,394,300  1,224,200 2,618,500  
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5. การประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

- มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอและ
สะดวกต่อการใช้งาน 
- มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- การส ารวจ 
- การสอบถาม 

 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการกลุ่มงานพัสดุที่เป็นระบบ 
 6.2 ครู บุคลากรในโรงเรียน มีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 6.3 นักเรียนมคุีณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
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งาน พัฒนาระบบงานบริการ การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
และบุคคลากร ภายในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
พิเศษ ห้องสื่อเทคโนโลยี ห้องมัลติมิเดีย ห้องประชุม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุด  โรงอาหาร โรงยิม สนาม
กีฬา ห้องน้ า วัสดุและครุภัณฑ์  สาธารณูปโภค ยานพาหนะ สวนหย่อมและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยท าให้โรงเรียน ด าเนินงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ส่งผลท าให้การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านบริการต่าง ๆ จึงมีความส าคัญไม่ได้ยิ่ง
หย่อนไปกว่างานด้านอื่น ๆ เพราะงานด้านนี้เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เกิดการเรยีนรู้ มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ยานพาหนะ 
และวัสดุครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้อยู่ในภาพที่ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
 2.2 เพื่อจัดภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศ  ที่สะอาด สวยงาม เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับความสะดวกสบาย ท าให้การเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
       ร้อยละ 93 ของบุคลากรมีความพงึพอใจต่อการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
       อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง สดชื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี รหัส กิจกรรม กลุ่ม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 8 งานบริการยานพาหนะโรงเรียน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       350,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      350,000      700,000  ครูถนอม 

2 8 ปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63         22,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        22,500        45,000  ครูเชาว ์

3 8 
เส ริ ม ส ร้ า งแล ะบ ารุ ง รั กษ าอ าค ารส ถาน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       250,000  ธ.ค.63-เม.ย.64     230,100      480,100  ครเูชาว ์

4 8 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63         10,000  ธ.ค.63-เม.ย.64         9,900        19,900  ครูเชาว ์

5 8 
พัฒนาห้องพลศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

สุขศึกษา ก.ค.-พ.ย.63  ธ.ค.63-เม.ย.64   ครูพงศ์ภรณ ์

6 8 สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ ์ ก.ค.-พ.ย.63         50,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      50,000      100,000  ครูจิระวัฒน ์

7 8 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา โครงการ MLP ก.ค.-พ.ย.63       168,500  ธ.ค.63-เม.ย.64        36,000      204,500  ครูฐานสิรณ ์

8 8 บ. พัฒนาห้อง ICT 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.ค.-พ.ย.63       133,500  
  

     133,500  ครูสายชล 

9 8 สท. 
เส ริ ม ส ร้ า งแล ะบ ารุ ง รั กษ าอ าค ารส ถาน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63    1,500,000  ธ.ค.63-เม.ย.64   1,500,000    3,000,000  ครูเชาว ์

10 8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63       175,000  ธ.ค.63-เม.ย.64      175,000      350,000  ครูถนอม 

11 8 ห. 
เส ริ ม ส ร้ า งแล ะบ ารุ ง รั กษ าอ าค ารส ถาน ที่ 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป ก.ค.-พ.ย.63     2,300,000  ธ.ค.63-เม.ย.64    2,420,000    4,720,000  ครูเชาว ์

  รวมทั้งสิ้น (บาท)   4,959,500  4,793,500 9,753,000  

 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
- บุคลากร มีความพึงพอใจร้อยละ 90  - สอบถาม - แบบสอบถาม 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 การบริการด้าน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ยานพาหนะ และวัสดุ
ครุภัณฑ์  มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
 6.2 ภูมทิัศน์ภายในโรงเรียน มีบรรยากาศทีด่ี  สะอาด สวยงาม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  
 6.3 นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจ 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

“ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 
.......................................................................................................... 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้พิจารณารายละเอียดของ  

“แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจ าปีการศึกษา 2563” ตามรายละเอียดข้างต้น และมีความ
ความเห็นดังนี ้
 (1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังน้ี 
      งบด้านวิชาการ จ านวน 48,680,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.6 (เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
      งบด้านบริหารทั่วไป จ านวน 17,412,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 (เกณฑ์ร้อยละ 20-40) 
      งบส ารองจ่าย จ านวน 2,874,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 (เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 68,967,500 บาท  
 (2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได ้
 
 

           (ลงชื่อ)   

              (นายสาธร   ลิกขะไชย) 
        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 


