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คำนำ 
 

      รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) โรงเรียนกันตังพิทยากร  ได้จัดทำ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้ โดยเน้นบริหารการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งมีรายละเอียด  ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  รายการวัสดุ – ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  โดย
คำนึงถึงมาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน  ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
     รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการทุกฝ่ายของงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2565 โรงเรียนกันตังพิทยา จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้  ณ โอกาสนี้   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้
รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
กำกับติดตามประเมินและรายงาน          4 
โครงสร้างการบริหารงาน          5 
ตารางสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน        16 
สรุปรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน        18 
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การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

การติดตาม ประเมินผลและรายงาน  เป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  เก็บ
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบเป็นระยะๆ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร  จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับ ติดตาม  ประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้สามารถนำผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพโครงการทั้งในส่วน
ของเป้าหมาย  วิธีการดำเนินงาน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี  รวมทั้งเพ่ือนำผลการติดตาม  ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในปีต่อไปได ้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 
     ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ คือ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมี

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนกันตังพิทยากร มีดังนี ้

1. ผู้บริหารยึดวิสัยทัศน์ และนโยบายที่เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริม
บรรยากาศ เป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 

2. งาน/โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อย่างกว้างขวาง มี

ความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ครูและบุคลากร 

4. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และการจัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน และการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
6. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างหลากหลาย  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานทางการศึกษา  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนแก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
จากการกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนกันตังพิทยากรตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ จึงต้องมี

แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบท สภาพสังคม 
ข้อมูล และจุดเน้นแต่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันที่
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สำคัญ มีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพ่ือรองรับการ
ปฏิรูปการศึกษารอบที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสการเรียนแก่ทุกคนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม
กันและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต 

วิธีกำกับ ติดตาม  
  การดำเนินการตามแผน 
         1.  กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  2.  งานแผนงานประสานการดำเนินงาน/โครงการ 
  3.  ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการขออนุมัติ ดำเนินงานตามแผน  
  การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.  งานแผนงานจัดทำโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงิน 
2.  งานแผนงานบันทึกงบประมาณของงาน/โครงการ  ลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงิน 

บันทึกการขอใช้งบประมาณลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงินและบันทึกในเอกสารการขอใช้งบประมาณ
ผ่านแผนงานเสนอขออนุมัติใช้เงินตามแผนจากผู้อำนวยการ  

3.หลังผ่านการอนุมัติส่งแบบบันทึกผ่านแผนงานคืนเจ้าของงาน/โครงการ ดำเนินการต่อไป 
  การนิเทศติดตามผล 
  1.  ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 
  2.  หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 

การรายงานผล 
  1.  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประเมินตนเองและรายงานความก้าวหน้าของการ

ดำเนินงาน/โครงการในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ 
  2.  นำผลการประเมินงาน/โครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน แล้วสรุปผลการ

พัฒนาการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
การปรับแผนหรือจัดทำแผนใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณอาจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนหรือการ

บริหารงาน/โครงการ เช่น การประสานงาน การขออนุมัติดำเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ฯลฯ เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โรงเรียนอาจมีการปรับปรุงการดำเนินการ
ในระยะเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน และสนองต่อกลยุทธ์
ของการพัฒนาการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกันตังพิทยากร 

                  ---------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนของโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนพฒันำหลกัสตูร 
-งำนพฒันำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนและวิจยัเพื่อพฒันำ 
-งำนทะเบียนนกัเรียน 

-งำนวดัผลประเมินผลและเทียบโอน 
-งำนพฒันำสื่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ
แหล่งเรียนรู้ 
-งำนนิเทศกำรศึกษำ 
-งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
แก่ชมุชน 
-งำนพฒันำระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-งำนส่งเสริมกีฬำนนัทนำกำร
และควำมสำมำรถพิเศษ 

-งำนแนะแนว 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและ
ประเมินผล 
-งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนแผนงำนและงบประมำณ 

-งำนระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทนุเพื่อกำรศึกษำ 
-งำนบริหำรกำรเงินและบญัช ี
-งำนบริหำรพสัดแุละสินทรัพย์ 
-งำนจดัระบบควบคมุภำยใน
หน่วยงำน 

-งำนสวสัดิกำรร้ำนค้ำ 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและ
ประเมินผล 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

-งำนธุรกำรฝ่ำย 
-งำนบริหำรอตัรำก ำลงั 
-งำนวินยัและกำรรกัษำวินยั 
-งำนส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

-งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติัรำชกำร 
-งำนพฒันำบคุลำกร 
-งำนแผนงำนสำรสนเทศและกำร
ประเมินผล 
-งำนดแูลอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

-งำนนกักำรภำรโรง 
-งำนติดตำมประเมินผล 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

-งำนธุรกำรโรงเรียน 

-งำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  
  สถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

-งำนพฒันำระบบและเครือข่ำย
ข้อมลูสำรสนเทศ 

-งำนสมัพนัธ์ชมุชนและ  
  ประชำสมัพนัธ์โรงเรียน 

-งำนอนำมยัและโภชนำกำร 
-งำนรักษำควำมปลอดภยั 
-งำนระบบดแูลช่วยเหลือ นร. 
-งำนสร้ำงเสริมวินยั คณุธรรม  
จริยธรรมและแก้ไขพฤติกรรม 

-งำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำ
สำรเสพติด 

-งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
-งำนสวสัดิกำรนกัเรียน 
-งำนข้อมลูสำรสนเทศ 
-งำนกำรรับนกัเรียน 

-งำนบริกำรสำธำรณะ 
-งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

-ระบบข้อมลูสำรสนเทศ 
-ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ของโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         โรงเรียนกนัตงัพิทยากรมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
กิจกรรมสร้างสรรค ์ น านวตักรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ภายในปี 2565 

1.  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล  
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค ์สู่สังคมอยา่งยัง่ยืน 

3.  พฒันาครูและบคุลากรเป็นครูมืออาชีพ น าศาสตร์ของพระราชาและนวตักรรมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
4.  พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 
5.  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

1.  น.ร.มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปรับใชใ้นวิถีชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม   
2.  ผูเ้รียนมีความรู้มีทกัษะทางเทคโนโลยีและสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้  
3.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
4.  ผูเ้รียน รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีวิถชีีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์เพ่ือสังคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

6.  ครูและบคุลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ 

7.  ครูบุคลากรน าศาสตร์พระราชา Active learning มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
8.  ครูและบคุลากรเป็นผูน้ าในการใชน้วตักรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดบัโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

9.  ร.ร.มีระบบการบริหารจดัการศึกษาพฒันาสภาพแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 

10. ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถอยา่งเหมาะสมและเต็มศกัยภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 
มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทกัษะทีจ่  าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและ
เต็มศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
น านวตักรรมมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

1.โครงการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

2.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางการเรียน 

 

1. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

2.โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1. โครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ 

2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียงกนัตงัพิทยากร 

3.กิจกรรมสร้างสรรค์
พฒันาผูเ้รียน 

1. โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศึกษา 

2. โครงการปรับปรุง 
พฒันาทศันียภาพภายใน
โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาระบบการ
บริหารและการจดัการ
สถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกั
ธรรมาภิบาล มีการพฒันา
สภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 1. โครงการส่งเสริม
พฒันาครูและบุคลากร 

2. โครงการกลัยาณมิตร
นิเทศ 

 

S
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Y
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ความคาดหวังสภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 
 สถานศึกษาพอเพียง  รักษาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร  โรงเรียนส่งเสริม

คุณธรรม  พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล  นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข 

วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  นำนวัตกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายในปี 2565 

 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ สู่สังคมอย่างยั่งยืน 
3.  เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยนำศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ 
5.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์
1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   
2.  ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม   
4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
5. ผู้เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
6.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
7. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ 
8.  ครูนำศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และ

นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
9.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
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10. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 1  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม    
 กลยุทธ์ที่ 2  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) 
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 3  :   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 กลยุทธ์ที่ 4  :   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ      
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

       กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding)  
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
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3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือบูรณาการ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู) 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน

และสังคมอย่างสม่ำเสมอ 
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4  :  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
2. จำนวนครูทั้งหมดได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่ง  มีคุณภาพ และคุณธรรม 
3. ร้อยละ 80 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ IT 
4. ร้อยละ 100 ของจำนวนครู ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 
5. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง 

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. ครูผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
 2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
 3. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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 4. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน 

 5. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 6. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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ตารางสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                           
ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวน
กิจกรรม 

ดำเนินการแล้ว รอดำเนินการ 
โครง 
การ 

กิจกรรม โครง 
การ 

กิจกรรม 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ       
1 งานบริหารวิชาการ 6 4 6 4 - - 
2 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 3 - 3 - - - 
3 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ 2 5 2 5 - - 
4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 11 11 11 - - 
5 งานห้องสมุด 1 - 1 - - - 
6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 12 3 8 - 4 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
 4.1 ภาษาไทย 1 9 1 8 - 1 
 4.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 2 2 2 - - 
 4.3 ภาษาต่างประเทศ 1 5 1 5 - - 
 4.4 คณิตศาสตร์ 1 10 1 10 - - 
 4.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 4 3 4 3 - - 
 4.6 สุขศึกษา พลศึกษา 2 13 2 13 - - 
 4.7 ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 1 - 1 - - - 
 4.8 การงานอาชีพ 1 - 1 - - - 
 รวม 39 74 39 69 - 5 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 

สรุป จำนวนโครงการรวม 39 โครงการ และกิจกรรมรวม  74 กจิกรรม 
1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว รวม 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว รวม 69 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.24 

3. จำนวนโครงการที่รอดำเนินการ รวม 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 

4. จำนวนกิจกรรมที่รอดำเนินการ รวม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.76 
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แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                            
ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
1. โครงงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป  มีจำนวนโครงการจำนวน 11โครงการ   

กิจกรรม 11กิจกรรม   

2. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน  11โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  100  จำนวนกิจกรรม  11กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน  0  โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ  0  จำนวน กิจกรรม  0  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  0 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
1. ช่ือโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางแก้วตา  จินตาแก้ว 
2. สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณธรรมของ
 ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 (Stand Alone) ให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.   ข้อที่ 4พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา 

   ของเศรษฐ์กิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ 2  ตัวบ่งชี้  3 
6. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดีต้องเป็นการศึกษาเพ่ือ
ชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนกำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน  

ที่ผ่านมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ เริ่มต้นที่ความสัมพันธ์แบบไม่เป็น
ทางการมีข้อจำกัดที่ชุมชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน ที่มีการกำหนดจำนวนกรรมการ  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และ
การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้อย่างชัดเจน  

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป 

7.  วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัด
กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
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3. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ 

2.คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัดกิจกรรม 
ของสถานศึกษา 

3. การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน 
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2 ชื่อโครงการการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายสามารถ  กังแฮ  

2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณธรรม

    ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้

    อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับ

    บริบทของพื้นที่ 

3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลัก

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ 3 
6. หลักการและเหตุผล 

  งานประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อ
กันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานโรงเรียน พบว่า ชุมชนมีความ
ต้องการให้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
งานประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือประโยชน์ทางด้าน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ระบบ
Social: Line Facebook วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  

  2. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ บริการให้ข้อมูลข่าวสารถูกด้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันมากข้ึน 

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
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3 ชื่อโครงการพัฒนางานสารบรรณ 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางแก้วตา  จินตาแก้ว   

2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

    มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล 

    สารสนเทศที่ถูก้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลัก

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ 3 
6. หลักการและเหตุผล 
  งานสารบรรณถือเป็นงานสำคัญที่สนับสนุนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา 

ที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบอำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุดงานสารบรรณเป็นงานที่
สำคัญที่เกี่ยวกับบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา และการทำลาย ทั้งที่
เป็นเอกสารภายในโรงเรียน และเอกสารติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและมี
ความรับผิดชอบสูง 

ดังนั้นการพัฒนาระบบงานสารบรรณจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับ
งานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการ  ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

งานสารบรรณโรงเรียนกันตังพิทยากร จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้มีระบบ 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานสารบรรณมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานสารบรรณทำงานด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. งานสารบรรณเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในการบริหารจัดการเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันสมัย 

3. งานสารบรรณเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการและบริหารจัดการตาม 
นโยบายโรงเรียน 
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4 ชื่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ  ไชยกุล 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 4  พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สังคมอย่าง
    ยั่งยืน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ 3 
6. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือรักษาระดับโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร และสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

มีการดำเนินการให้บริการและการติดตามดูแล สุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนทุก
คน และ ให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัยนักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับการบริการและดูแล ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

7. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนทุกคน สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนกันตังพิทยากรสามารถรักษาระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
2. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
3. นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคตามฤดูกาล

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติด 
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5 ชื่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสมชาย  ผลจรุง           
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 4  พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมี 

    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
    อาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม   

   ข้อ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคม 
   ที่ยั่งยืน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ 3 
6. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถร่วนอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพใน
การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
 โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการ
ทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ   

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนา

จากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 
2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
3. นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

จริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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6 ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่าง 

    มีคุณภาพ 
     ข้อที่ 1.2สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
   ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
   เสมอภาค 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคม
    อย่างยั่งยืน 

     ข้อที่ 6 เปิดโอกาสทางการเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
     เต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
    มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3 

6. หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ง

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ อันเนื่องจากความแตกแยก 
ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความ
มุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
เพ่ือนนักเรียน ในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
นักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุข
ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียน ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นได้ 

โรงเรียนกันตังพิทยากรได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ทางโรงเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการ
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ความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและ
แหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการ
ดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการดำเนินงาน 

7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาใน
การนำไปพัฒนาสร้างระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 

2. เพ่ือให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็น
สิ่งมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 

3. ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามี

ความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาสร้างระบบ 
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 

2. นักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็น
สิ่งมัวเมาท้ังหลายและปัญหาอุบัติภัย 

3. ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
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7 ชื่อโครงการพัฒนางานคณะกรรมการสภานักเรียน 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรารัตน์ บุปผา 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี

    คุณภาพ 
     ข้อที่ 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
   ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
   เสมอภาค 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคม
    อย่างยั่งยืน 

     ข้อที่ 6 เปิดโอกาสทางการเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
     เต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
    มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3 

6. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 โรงเรียนกันตังพิทยากร  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการพัฒนางานคณะกรรมการ
สภานักเรียน   เพ่ือให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพใน
การพัฒนานักเรียนอันจะส่งผลให้งานสภานักเรียนประสบความสำเร็จ  

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

3. เพ่ือพัฒนาห้องคณะกรรมการสภานักเรียน    
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง  
2. คณะกรรมการนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

8 ชื่อโครงการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (โสตทัศนูปกรณ์) 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์ 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี

    คุณภาพ 
     ข้อที่ 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
   ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
   เสมอภาค 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคม
    อย่างยั่งยืน 

     ข้อที่ 6 เปิดโอกาสทางการเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
     เต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1 
6. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องโสตฯ ห้องประชุมเล็ก และหอประชุมราช

พฤกษ์ และ เพ่ือความสะดวกในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อำนวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ บรรยากาศ 
และอีกทั้งการบริการชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและได้มาตรฐาน จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตฯ และหอประชุมและการกระจายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดความสะดวกและดีข้ึนไปจากการใช้งานที่เป็นอยู่ และไปยังกลุ่มสาระต่างๆ ที่มารับบริการ  

7. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตฯ ให้ดีขึ้น และเพ่ือความสะดวกในการใช้งานจากภายใน
และภายนอกโดยมีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมาตรฐานและทันสมัยที่จะให้บริการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือการให้บริการห้องโสตฯ และหอประชุมเล็กมีสภาพการให้บริการด้วยความพร้อม
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ได้รับการบริการที่ดีและสะดวกขึ้น 
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9 ชื่อโครงการพัฒนางานระเบียบวินัยและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมี 

    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ 
    อาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม   

   ข้อ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สังคมที่
   ยั่งยืน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1 
6. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถร่วนอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพใน
การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
 โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการ
ทำงานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ   

7. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการมีระเบียบวินัยและการป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
  2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3.  เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.นักเรียนจำนวน 1,425 คน  ได้รับการดูแล เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมวินัยและป้องกันแก้ใข
ปัญหายาเสพติดจากฝ่ายกิจการนักเรียน 100 % 

 2.  โรงเรียนมีระบบจัดการที่มีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
             3. นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 4.เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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10 ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสมภพ พรั่งพร้อมสกุล 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่ 3.5 การจัดการศึกษา 

   เพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ 
3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่4พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลัก

    คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมมาภิบาล 
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1 
6. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เช่นการเกิดสภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกาย เจ็บป่วยบ่อยและสภาพเศรษฐกิจตามมา ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากสภาวะของสิ่งแวดล้อมท่ีขาดความ
สมดุล โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต 
สภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้อง
ใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นการจัด
สภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสมและลดภาวะมลพิษ  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมี
การจัดสภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพของโรงเรียนกันตังพิทยากรเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการจัด
ตกแต่ง ปรับปรุง ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพนั้นก่อให้เกิดความ
สวยงาม ความร่มรื่นให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือนเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นประการแรกเมื่อเข้ามาภายในบริเวณ
โรงเรียน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ออกกำลังกายของ นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป และปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ของโลก และ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม
เปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส มีอารมณ์สุนทรี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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 7. วัตถุประสงค์ 
 1.  ผลผลิต(OUTPUT)  ต้นไม้ร่มเงา ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าได้รับการ
บำรุงดูแลรักษาและตกแต่ง ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ 
 2. ผลลัพธ์(OUTCOME)  ให้สวนหย่อมสนาม และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่สวยงามและร่มรื่น 
น่าอยู่น่าใช้ สบายตา  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่ร่มรื่นและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน 
 2. มีไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าที่สวยงามสบายตาแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ใน
โรงเรียน 
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11 ชื่อโครงการซ่อมบำรุงอาคารเรียนสถานที่ และสาธารณูปโภค 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายจารึก  ยกถาวร 
2. สนองนโยบายสพฐ.   ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่ 3.5 การจัดการศึกษา 

   เพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ 
3. สนองกลยุทธ์สพม.    ข้อที่4พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลัก

    คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมมาภิบาล 
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ ข้อที่ 1 
6. หลักการและเหตุผล 
  หลักการและเหตุผลโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพ้ืนที่

ประมาณ 37ไร่ จึงมีการใช้พ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกอาคารเพ่ือประโยชน์ ในการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด 
คุ้มค่าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนให้พัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพให้มี
ความสุข มีสุขภาพจิตดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนตามยุทธศาสตร์โรงเรียน แผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้โรงเรียนมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการการเรียนการสอน ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี มีความเพียงพอและปลอดภัย ในด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดูแล ปรับปรุงอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่
ปกติปลอดภัยและเพียงพอ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้
อย่างมีความสุขต่อไป 

ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 7. วัตถุประสงค์ 

 1. จัดซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง  
            2. อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพปกติปลอดภัยในการใช้งานตลอดเวลา    

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาคารเรียน อาคารประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วมและระบบสาธารณูปโภค ใช้งานได้ตามปกติ
ตลอดเวลา  และปลอดภัย 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. โครงงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีจำนวนโครงการจำนวน 

2โครงการ  กิจกรรม2กิจกรรม   

5. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน2โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  100  จำนวนกิจกรรม2กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 

6. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน  0  โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  0  จำนวน กิจกรรม  0  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  0 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

1.ชื่อโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ผู้รับผิดชอบ  นางแก้วตา  จินตาแก้ว 
8. สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 3.2พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
   และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น   ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ   และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  

   กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 3.3พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
    ที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน 

9. สนองกลยุทธ์สพม.   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 

10. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา 
   ของเศรษฐ์กิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

11. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ 2  ตัวบ่งชี้  3 
12. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดแนว

การจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดทั้งผลดี

และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี มี

ความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนจากจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปิด

ประชาคมอาเซียนโดยการให้ความรู้ ความตระหนักแก่นักเรียนการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน  อย่างมี
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ความสุข และไม่ขัดแย้ง ภายใต้สังคมพหุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ค่านิยมร่วมทางเพศ  ความเสมอภาค  

ตลอดจนการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมได้นั้น  นักเรียนไทยต้องการมากกว่าความ

เข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิก  นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นฐาน

สำคัญซึ่งถือเป็นเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี

ความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

7.  วัตถุประสงค์ 
1. ครูผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ของสถานศึกษา ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน ผลการพัฒนาคะแนน O-NET ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเพ่ิมข้ึน มีความเป็นเลิศทางด้าน ทักษะวิชาการ นำความรู้ความเข้าใจมาใช้  
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.มีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ
สถานศึกษา ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน ผลการพัฒนาคะแนน O-NET ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯเพ่ิมข้ึน มีความเป็นเลิศทางด้าน ทักษะวิชาการ นำความรู้ความเข้าใจมาใช้  

 

 

 

 



35 

 

2.ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาสังคมศึกษาฯ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางแก้วตา  จินตาแก้ว 
2. สนองนโยบายสพฐ.  ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 3.2พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
   และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น   ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ   และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  

   กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 3.3พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
    ที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา 
   ของเศรษฐ์กิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที ่ 2  ตัวบ่งชี้  3 
6. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี  ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี มี
ความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนจากจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่ง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยนั้นนอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นฐานสำคัญ 

ดังนั้นการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปัจจุบันต้องให้นักเรียนแสดง
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน ในการส่งผู้เรียนเข้าแข่งขัน หรือแสดงความสามารถในการเผยแผ่
ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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7.  วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการวางแผนการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ภาคภูมิใจในผลงาน สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีโอกาสในการแสดงความสามารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
  2.  ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภูมิใจใน
ผลงานตัวเอง  
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. โครงงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจำนวนโครงการ

จำนวน1 โครงการ  กิจกรรม5 กิจกรรม   

8. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวน กิจกรรม2 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ40 

9. จำนวนโครงการที่ม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนกิจกรรม3 กิจกรรม  คิดเป็น

ร้อยละ 60 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

1. ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(กิจกรรมMerry 
Christmas & Happy New Yearและกิจกรรม Chinese New Year) 

..................................... 

2 ผู้รับผิดชอบครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

3 สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่3 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่าน 

คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือมีงานทำ 

4 สนองกลยุทธ์สพม.  ข้อที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

5 สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่2 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้มีทักษะทางเทคโนโลยีและสามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

6 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่.............................................................. 
7 หลักการและเหตุผล 

 หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 (2) และมาตรา 24 (3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
นั้นมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นช่วยผู้เรียนมีการพัฒนาการในด้านต่างๆ ตลอดจนความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร และความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก 

การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมตามผ่าน
ระบบหลักของโรงเรียนทั้ง 3ระบบได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยโรงเรียนมีการกำกับติดตามตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องดำเนินงานดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลให้ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 - 2563 
ตารางท่ี 1   แสดงระดับการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 – 2563 
       เทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  
ระดับผลการเรียน 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 
2561 19.99 33.82 51.14 68.97 84.23 
2562 21.38 34.92 53.83 71.30 85.37 
2563 25.15 41.74 60.61 77.45 89.34 

หมายเหตุ 
1. ค่าเป้าหมายที่ความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561                  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ร้อยละ 70 
2. ค่าเป้าหมายที่ความสำเร็จของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561                  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ร้อยละ 75 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละของระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 ตั้งแต่ ระดับ 2.0 – 4.0  
 

 
จากตารางและแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร ที่เรียนวิชา

ภาษาต่างประเทศ มีระดับผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2561-2562 ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา กำหนดไว้ว่า ผู้เรียนร้อยละ 70                 
มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (ขึ้นไป) พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 14.23 ปีการศึกษา 2562 ระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.37 

84.23 85.37
89.34

68.97 71.3
77.45

51.14 53.83
60.61

33.82 34.92
41.74

19.99 21.38
25.15

2561 2562 2563

2 2.5 3 3.5 4
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 ปีการศึกษา 2563 ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา กำหนดไว้ว่า ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลการ
เรียนตั้งแต่ระดับ 2 (ข้ึนไป) พบว่า ปีการศึกษา 2563 ระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 14.34  
 จะสังเกตได้ว่า ระดับผลการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จทุกปี
การศึกษา 

ตารางที่ 2แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ระหว่าง                   
ปีการศึกษา 2561-2563 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์             

ทางการเรียนเฉลี่ย 
หมายเหตุ 

2561 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) 
ขึ้นไป ร้อยละ 70 

84.23 
สูงกว่า           

ค่าเป้าหมาย 

2562 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) 
ขึ้นไป ร้อยละ 70 

85.37 
สูงกว่า               

ค่าเป้าหมาย 

2563 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) 
ขึ้นไป ร้อยละ 75 

89.34 
สูงกว่า           

ค่าเป้าหมาย 

 

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
สถานศึกษา ที่กำหนดไว้ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563พบว่าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จสถานศึกษาท่ี
กำหนดไว้ และเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา  ตามลำดับ ดังนี้ 

70 70
75

84.23 85.37
89.34

2561 2562 2563
ค่าเป้าหมายร้อยละ ความส าเร็จร้อยละ



41 

 

1) ปีการศึกษา 2561 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6             

ที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จ ร้อยละ 14.23 

2) ปีการศึกษา 2562 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6              

ที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จ ร้อยละ 15.37 

3) ปีการศึกษา 2563 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6              

ที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ สูงกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จ ร้อยละ 14.34 

หมายเหตุ 
1. ค่าเป้าหมายที่ความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561                  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ร้อยละ 70 

2. ค่าเป้าหมายที่ความสำเร็จของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561                  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ร้อยละ 75 

 
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2561-2563 
ตารางที่ 3แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปี
การศึกษา2561-2563 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
2561 26.44 29.10 29.45 
2562 30.34 32.98 33.25 
2563 30.67 34.14 34.38 

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2561 –2563 มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมสูงขึ้น                    
อย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถเชื่อมโยงความรู้จากในโรงเรียนไป
ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และวัตถุประสงค์สำคัญที่ต้องการให้เกิดควบคู่กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศแล้วกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศยังต้องการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างเจตคติ
เชิงบวกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและสร้างความตระหนักให้ผู้ เรียนได้เห็นความสำคัญของ
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นภาษาสากล  
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8 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในการสื่อสารได้           
อย่างคล่องแคล่ว 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและการศึกษา
ต่อในระดับสูงยิ่งขึ้น โดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนการเข้าสู่สังคม 
4.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาซึ่ ง
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาคมโลก 
 

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาต่างประเทศ ได้มีความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสูงขึ้นและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน

ภาษาต่างประเทศ  

10 แนวทางในการพัฒนา 
- ปีงบประมาณหน้าจะดำเนินการทุกกิจกรรมให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ  
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ฝ่ายการบริหารงานวิชาการ  โครงการ Education Hub 
1. โครงงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายการบริหารงานวิชาการ  โครงการ Education Hub  

มีจำนวนโครงการจำนวน..............1..........โครงการ  กิจกรรม........3........กิจกรรม   

2. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน............0...........

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ........0...............จำนวนกิจกรรม........0........กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ

..........0............ 

3. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน....1...

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ........100................จำนวนกิจกรรม..........3......กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ

...100......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
1. ชื่อโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการห้องเรียน Education Hub 

1. ผู้รับผิดชอบ  1.นางลักขณา  ศรีพุทธคุณ   2.นางบุษยมาส  สุนทรเต็ม 

2. สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธิ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3. สนองกลยุทธ์สพม.  ข้อที ่4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 6 เปิดโอกาสทางการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  และ 3 
 
6. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ 
ศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
( พ.ศ. 2558 - 2562) ในปีการศึกษา 2560  
 โรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 2จำนวน 1 ใน 
19 โรงเรียน และได้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในรูปแบบของการบริหารจัดการ
โปรแกรมวิทย์ – คณิต 2 ภาษา (Science-Maths Bilingual Program : SMBP) โดยเปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  และ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนจึงมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน Education Hub โดยมีการ
ปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมสื่อวัสดุเพ่ืออำนวยความสะดวกและจัดให้มีสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  หลากหลาย  พอเพียง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนในโครงการฯ 

7. วัตถุประสงค์ 

 7.1โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกพอเพียง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 7.2โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีพร้อมใช้งานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 7.3เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสื่อสำหรับใช้ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
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 7.4เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนในโครงการทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนทั่วถึง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนและคณะครูในโครงการ Education Hub มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวย
 ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 8.2 นักเรียนและคณะครูในโครงการ Education Hub มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย  
                พอเพียง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 8.3 นักเรียนและคณะครูในโครงการ Education Hub ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ทักษะทางวิชาการ 
 8.4 นักเรียนและคณะครูในโครงการ Education Hub ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจาก
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ 

9. แนวทางในการพัฒนาเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการภายใน
ปีงบประมาณ 2565 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ฝ่าย  วิชาการ  กลุ่มสาระ/กิจกรรม/งาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. โครงงานตามแผนปฏิบัติการฝ่าย  วิชาการ  กลุ่มสาระ/กิจกรรม/งาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 มีจำนวนโครงการจำนวน............3............โครงการ  กิจกรรม........12........กิจกรรม   

5. จำนวนโครงการที่มีการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน...........3.............

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ...........100.............จำนวนกิจกรรม.........8.......กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ

..............66.7............ 

6. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีจำนวนโครงการจำนวน..........-

..............โครงการ  คิดเป็นร้อยละ............0............จำนวนกจิกรรม........4........กิจกรรม  คิดเป็น

ร้อยละ.......33.3........ 
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รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2565 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายสุพร  พานิชกรณ์ 
2. สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3. สนองกลยุทธ์สพม.  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

     5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2  ตัวบ่งชี…้……… 
6. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่
หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  มีความหมาย  และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  สามารถจัดได้หลากหลายวิธี  เพ่ือ
ต้องการให้นักเรียนได้เกิดความรู้  ประสบการณ์  และทักษะต่างๆ  ซึ่งการจัดกระบวนการดังกล่าวถ้า
จัดในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนักเรียนยังไม่สามารถศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมี
คุณภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเพ่ิมความรู้  สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  และเกิดทักษะกับตัวนักเรียนได้
เป็นอย่างดี   
7. วัตถุประสงค์. 

7.1  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย  เกิดความรู้  ความชำนาญทั้งวิชาการ  วิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น 

7.2  ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  เห็นช่องทาง
งานอาชีพ  
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7.3  เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและ
ประกอบสัมมาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.4  พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  
จริยธรรม 

  7.5 ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  ทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย  เกิดความรู้  ความชำนาญทั้งวิชาการ  วิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น 

8.2 ผู้เรียนได้ค้นพบความสนใจ  ความถนัด  และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  เห็น
ช่องทางงานอาชีพ  

8.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเอง
และประกอบสัมมาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8.4  ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  
จริยธรรม 

8.5 ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  ทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
 

9. แนวทางในการพัฒนา
............................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. .................................  
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10. ชื่อโครงการกิจกรรมในหลักสูตร 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายสุพร  พานิชกรณ์ 
2. สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2 กลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3. สนองกลยุทธ์สพม.  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

     5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2  ตัวบ่งชี…้……… 
6. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่
หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  มีความหมาย  และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทาง
อารมณ์  การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา   การสร้างสัมพันธภาพที่ดี  การให้คำปรึกษาด้านชีวิต  ศึกษาต่อ  
การพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ  อีกหนึ่งกิจกรรม  คือ  กิจกรรมนักเรียน  ผู้เรียนปฏิบัติ
ด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุง
การทำงาน  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ชุมนุม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์  รักษาดินแดน และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  เป็นต้น 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย  เกิดความรู้  ความชำนาญทั้งวิชาการ  วิชาชีพ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งข้ึน 

7.2  เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและ
ประกอบสัมมาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.3  พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  
จริยธรรม 
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7.4  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  ทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
7.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
7.6 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
7.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย  เกิดความรู้  ความชำนาญทั้งวิชาการ  วิชาชีพ 

และมีคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งข้ึน 
8.2  ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ใช้พัฒนาตนเองและ

ประกอบสัมมาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3  ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ  เจตคติ  ค่านิยมในการดำเนินชีวิต  และเสริมสร้างศีลธรรม  

จริยธรรม 
8.4  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  ทำประโยชน์เพื่อสังคม  และประเทศชาติ 
8.5  ผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

8.6  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
8.7.1  ผู้เรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 9. แนวทางในการพัฒนา
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................  
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3. ชื่อโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

1. ผู้รับผิดชอบนายสุพร  พานิชกรณ์ 
2. สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่(ข้อที่ 2) กลยุทธ์ สพฐ.(ข้อที่ 3.5)  การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สนองกลยุทธ์สพม.  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

     5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2  ตัวบ่งชี…้……… 
          6. หลักการและเหตุผล            
  ในสภาวะปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า อากาศหนาวในฤดูร้อน ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล หน้าแล้งยาวนานขึ้น อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้น ทำให้น้ำในมหาสมุทรและพ้ืนดินระเหยไปสะสมเป็น
เมฆมากข้ึน  พายุได้นำพาเมฆฝนเหล่านี้เข้าสู่พื้นดินและกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลันใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ดัง เช่น ฝนตกปริมาณที่สูงมากจนเกิดภาวะน้ำท่วม ในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เป็นต้น ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า ของมนุษย์ การมีขยะมากและการกำจัดขยะไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  พื้นที่ในอำเภอกันตังซึ่งประกอบภูเขา แม่น้ำ พื้นที่เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ชุมชนเมือง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกันตัง บริเวณท่ีโรงเรียนกันตังพิทยากรตั้งอยู่ ซึ่งเป็น
เขตท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท่าเรือประมง 
แพปลา จึงมีการใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่เพ่ือการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก และแหล่งท่องเที่ยว จึง
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น มลพิษทางอากาศ มีขยะมูลฝอย การปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง การใช้พลังงาน
จำนวนมาก จึงทำให้สุขภาวะของประชาชนที่อาศัยในเขตดังกล่าวจะต้องเจอกับภาวะเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา 
 โรงเรียนกันตังพิทยากรเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จึงจัดโครงการลดภาวะโลกร้อนข้ึน เพ่ือต้องการลดปัญหาที่
เกิดข้ึนให้น้อยลง ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่นักเรียน บุคคลทั่ว ๆ ไป จัดกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ กิจกรรมลดและการกำจัดขยะ ที่
ถูกวิธี การนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล การใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด การลดการใช้พลังงาน
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้  

7. วัตถุประสงค์ 
  7.1 เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเผยแพร่



52 

 

แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
 7.2 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโรงเรียน
และชุมชน 
 7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนในการจัดกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน ตามความสนใจ ตามความ
ถนัด และเกิดความร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
  7.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ศึกษาดูงาน ไปถ่ายทอด เผยแพร่ กับผู้ปกครอง คนในชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมกัน
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ผู้เรียนได้รับความรู้และมีความตระหนัก เก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเผยแพร่
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
       8.2 ผู้เรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโรงเรียนและ
ชุมชน 
      8.3 ผู้เรียนมีส่วนในการจัดกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน ตามความสนใจ ตามความถนัด และ
เกิดความร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 
       8.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ศึกษาดู
งาน ไปถ่ายทอด เผยแพร่ กับผู้ปกครอง คนในชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมกัน
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
9. แนวทางในการพัฒนา

........................................................................................................................................ .....................
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