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๒ 

ค าน า 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด                
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตระพังพิทยาคม   เนื้อหาภายในประกอบด้วย                   
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          
และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา ๒๕๖3   ผลงานดีเด่นของนักเรียนผลงานดีเด่นของโรงเรียน                           
ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยนของนัก เรี ยนโดยแสดงเป็นค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละตามกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้                                      
ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖3   ผลการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖4 ตามมาตรฐานการศึกษา              
ที่ก าหนดมา  และผลการประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นนอกเหนือจากการรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว  ยังใช้ประกอบกา ร                            
อ้างอิงการประเมินผลงานของครูและผู้บริหารได้อีกทางหนึ่ง 

 
 

          กลุ่มบริหารงานทั่ว 
    ไปโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
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๓ 

สารบัญ 

                                                                                                                              หน้า 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

- ประวัติความเป็นมา 1 

- ข้อมูลทั่วไป 1 

- โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม 2 

- ข้อมูลผู้บริหาร 8 

- ข้อมูลนักเรียน 8 

- ข้อมูลบุคลากร 9 

- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 9 

- ผลการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา 11 
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๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม เริ่มด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นสาขา
ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และแต่งตั้งนายอ านวย   คงทอง  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ในต าแหน่ง  ครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น         
จากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ โดยผู้บริหารคนเดิม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น           
จากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผู้บริหารคนเดิม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้มีต าแหน่งข้าราชการสายงานบริหาร
สถานศึกษา เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งต าแหน่ง และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายเจน แป้นแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่ และปรับปรุงต าแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

มีเขตพ้ืนที่บริการ ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่๑ – ๘ ต าบลควนพัง อ าเออร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑.๒ ข้อมูลทั่วไป 
      

 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 อักษรย่อ  ต.พ. 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

“ดอกบัวขาวเบ่งบานเหนือผิวน้ า” หมายถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของต าบลควนพัง  

 
 

สีประจ ำโรงเรียน      “สีเขียว - ขาว”  

ข้อมูลพื้นฐาน 
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๒ 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน    “ต้นพิกุล” 
สถำนที่ตั้ง 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓/๔ หมู่ที่ ๖ ถนน เขาชุมทอง – กุมแป  ต าบลควนพัง  
อ าเออร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๔๖๖๗๘๘       
โทรสาร ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘     

 

 
 
 

๑.๓  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้ก าหนดแผนผังการแบ่งงานส่วนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
และแผนผังการบริหารงาน  ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ดังนี้
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๓ 

                                             
 
 

  
  
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรม/สมาคมผู้ปกครองและครู 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 
- ฝ่ายบริหารงานทะเบยีนและวัดผล 
- ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหล่งเรยีนรู ้
- ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญช ี
- ฝ่ายบริหารงานพัสด ุ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  
- ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
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                                                     แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

  
 

 
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 

                                                                                    
  

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู ้ ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานนิเทศการสอน 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณอาพการศึกษา 
 

- งานทะเบียน 
- งานวัดผลและประเมนิผล 
- งานเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 
 

- งานรับนักเรียน 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
- งานพฒันาและใช้สือ่และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 

- งานประกันคุณอาพอายใน 
- งานประเมินคุณอาพอายนอก 
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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๕ 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 

             
              
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
                                                                                                            

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานยา้ยและเปลี่ยนต าแหน่ง 
- งานทะเบียนประวัต ิ
- งานเครื่องราชอิสริยาอรณ์ 
- งานลูกจา้งประจ า 
 

- งานประเมินวิทยฐานะ 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- งานส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรม 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานสวัสดิการบุคลากร 
 

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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๖ 

แผนภมูิการบริหารงานกลุ่มงานงบประมาณ 
                                                       โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

                                                           
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานพัสดุ 

- งานสารบรรณ 
- งานค าสั่ง ระเบียบและแนวปฏบิัต ิ
 
 

- งานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
- งานควบคุมอายใน 
 
 
 

- งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและจ่ายเงิน 
- งานจ าท าบัญชกีารเงิน 
- งานจัดท ารายงานทางการเงิน 
- งานะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 
 
 

- งานวางแผนงานพัสด ุ
- งานจัดหาพัสด ุ
- งานควบคุมและจ าหนา่ยพัสดุ 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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๗ 

แผนภูมกิารบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                                โรงเรียนตระพังพิทยาคม  

 
                                                                                 
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

 

- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
- งานส่งเสริมสุขอาพและอนามยัโรงเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาคุณอาพผู้เรียน 
- งานพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- งานควบคุมพฤตกิรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

- งานแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์
โรงเรียน 
- งานจัดท าแผนงานโครงการประจ าป ี
- งานจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
 
 
 

- งานรถรับส่งนักเรียน 
- สวัสดิการอาหารนักเรียน 
- งานอุปกรณ์การเรียน 
- งานเครื่องแบบนักเรียน 
- งานกองทุนการศึกษา 
 
 
 

- งานรักษาความสะอาด 
- งานสอาพแวดล้อม 
- งานเวรยามรักษาการณ์ 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
- งานสาธารณูปโอค 
 
 

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
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๘ 

๑.๔   ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายณัศท์ธศักดิ์ อาญาดา  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ ๐๖๓-๕๙๑๗๙๘๒  e-mail address : nadthasak2517@gmail.com  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน  
 

๑.๕  ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๒๒๐  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๒๐  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๓๑ ๒๑ ๕๒ ๒๖ 

ม.๒ ๒ ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๑๘ 

ม.๓ ๒ ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๒๔ 

รวม ม.ต้น ๖ ๗๔ ๖๒ ๑๓๖  

ม.๔ ๑ ๒๒ ๑๗ ๓๙ ๓๙ 

ม.๕ ๑ ๘ ๑๙ ๒๗ ๒๗  - - - 

ม.๖ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ ๑๘ 

รวม  ม.ปลาย ๓ ๓๘ ๔๖ ๘๔  

 รวมทั้งหมด ๙ ๑๑๒ ๑๐๘ ๒๒๐  

  
       ข้อมูล ณ  วันที่ ๒๕  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๙ 

๑.๖   ข้อมูลบุคลากร   
 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์ 

ประเภท
บุคลากร 

 

เพศ 
 

ระดับการศึกษา 
 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง 
ชา

ย 

หญิ
ง 

ต่ า
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

ป.
ตร

ี 

สูง
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

น้อ
ยก

ว่า
 ๓

๐ 
ปี 

๓๐
 –

 ๕
๐ 

  ป
 

มา
กก

ว่า
 ๕

๐ 
ปี 

น้อ
ยก

ว่า
  ๑

๐ 
ปี 

๑๑
 –

 ๒
๐ 

ปี 

มา
กก

ว่า
 ๒

๐ 
ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - ๑ - - ๑ - 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ครูประจ าการ   ๓ ๑๐ - ๗ ๖ ๖ ๔ ๓ ๙ ๑ ๓ 
ครูอัตราจ้าง   - ๒ - ๒ - ๑ ๑ - ๒ - - 
นักการ/ 
อารโรง   

๑ - ๑ - - - - ๑ - - ๑ 

อ่ืน ๆ 
(ครูช่วยสอน)  

๑ - - ๑ - - - ๑ - - ๑ 

รวม ๖ ๑๒ ๑ ๑๐ ๗ ๗ ๖ ๕ ๑๑ ๒ ๕ 
 

๑.๗  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ   

ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 
๑ อาคารเรียน ๓ 
๒ อาคารอเนกประสงค์ ๑ 

รวม ๔ 
 

๑.๗.๒  ห้องเรียน  
ที ่ ห้องเรียน จ านวน (ห้อง) 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ 
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ 
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ 
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 
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๑๐ 

ที ่ ห้องเรียน จ านวน (ห้อง) 
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 

รวม ๙ 
 
๑.๗.๓  ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม  
 

ที ่ ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม จ านวน(ห้อง) 
๑ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๒ 
๒ ห้องปฏิบัติการทางอาษา ๑ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   ๑ 
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ 
๕ ห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ DLTV ๕ 
๖ ห้องประชุม ๒ 

รวม ๑๒ 
 
      ๑.๗.๔  แหล่งเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 

    ๑. ห้องสมุด 
    ๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    ๓. สวนมะนาว 
    ๔. สวนปาล์ม 
    ๕. สวนยางพารา 
    ๖. แปลงผัก 

๑. วัดกุลธาราม 
๒. วัดสุวรรณโฆษิต 

 ๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลควนพัง 
(เลี้ยงแพะ, ปลูกปาล์ม) 

 

  
      ๑.๗.๕  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
          1. คณะสงฆ์ในอ าเภอร่อนพิบูลย์  ให้ความรู้เรื่อง หลักการสอบข้อเขียนนักธรรม  
 2. นายวรสา  บัวคง  ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ

พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
 3. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
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๑๑ 

๑.๘    ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๑.๘.๑  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ค่าเฉลี่ย 
วิชา 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

อาษาไทย ๕๒.๘๐ ๕๘.๗๐ ๕๕.๑๘ ๕๓.๐๗ ๕๔.๒๙ 
อังกฤษ ๒๙.๑๕ ๓๕.๑๑ ๓๔.๑๔ ๓๓.๖๑ ๓๔.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๗๑ ๒๗.๒๙ ๒๕.๘๒ ๒๕.๐๔ ๒๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๒๙ ๓๑.๒๕ ๓๐.๑๗ ๒๙.๔๖ ๒๙.๘๙ 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

จากตารางพบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนตระพังพิทยาคมมีผลการทดสอบ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีค่าเฉลี่ยวิชาอาษาไทยในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับอาค ระดับประเทศ
สูงที่สุด รองลงมาคือวิชาอาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตามล าดับ 

๑.๘.๒  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ค่าเฉลี่ย 
วิชา 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

อาษาไทย ๔๐.๒๙ ๔๖.๘๗ ๔๕.๒๒ ๔๒.๕๒ ๔๔.๓๖ 
อังกฤษ ๒๓.๑๓ ๒๘.๔๕ ๒๙.๗๓ ๒๗.๘๖ ๒๙.๙๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๕๓ ๒๖.๘๑ ๒๖.๓๓ ๒๔.๖๑ ๒๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ฯ ๒๙.๔๓ ๓๒.๘๒ ๓๓.๐๔ ๓๑.๔๒ ๓๒.๖๘ 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ๓๗.๐๐ ๓๖.๖๕ ๓๖.๓๒ ๓๔.๗๒ ๓๕.๙๓ 

                    ที่มา : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
           จากตารางพบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลการทดสอบ O-NET ระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยวิชาอาษาไทยในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับอาค ระดับประเทศ  
สูงที่สุด รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาอาษาอังกฤษ และ                
วิชาคณิตศาสตร์ตามล าดับ 

 ๑.๘.๓   ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุประจ าปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ 

กุมอาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้รับรางวัล ๒ รางวัล ดังต่อไปนี้ 
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๑๒ 

ว/ด/ป ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
25ก.พ. 64 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  รอดสุก 

2. เด็กหญิงธนภรณ์  เร่งรัด 
3. เด็กหญิงธนาธิป  สมบัติ 
4. เด็กหญิงนิชาภา  หิ้นมี 
5. เด็กหญิงปวีณนุช  รุ่งเอียด 
6. เด็กหญิงรจนา  เซ็งแซ่ 
7. เด็กหญิงสิริมา  มีสุข 
8. เด็กหญิงสรัลนุช  จิ้วบุญช ู
9. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พรหมทอง 
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุรภักดิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ3                 
ประกวดค ากล่าว
อาราธนาใน
พระพุทธศาสนาพิธี  
ชั้นมัธยมศึกษา 

สนง.วัฒนธรรม     
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรมการศาสนา ร่วมกับ 
มจร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชและวัด
สนธิ(์นาสน) 

25ก.พ. 64 นางสาวปิ่นมนัส  รุ่งเอียด 
นางสาวเรศรินทร์  คงปั้น 
นายอัครชัย  ด้วงแก้ว   
นางสาวสิตานัน  เกื้อนุ้ย 
นางสาวดวงกมล  รอดหยู่ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ3                 
ประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ  

สนง.วัฒนธรรม     
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรมการศาสนา ร่วมกับ 
มจร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช             
และวัดสนธิ์(นาสน) 

 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

   

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลและได้รับรางวัล ดังนี้  
 

ครั้งที ่ กิจกรรม รุ่นอายุ รางวัล 
1 การแข่งขันฟุตซอล SDN Futsal cup 2021 ไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศอันดับ 
2 ฟุตซอลโกลหนู ตระพังคัพ (Team A) ไม่เกิน 17 ปี ชนะเลิศ 
3 ฟุตซอลโกลหนู ตระพังคัพ (Team B) ไม่เกิน 17 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 

ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๑.๘.๔  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

ประจ าปี รายการ หน่วยงาน 
๒๕๕๙ รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดีเด่น

ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๐ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๐ รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.)  
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๑๓ 

๒๕๖๑ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๑ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

๒๕๖๒ รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
อาษาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษาติดต่อกัน              
(ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

๒๕๖๓ รางวัลกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รูปแบบการสร้างนักเรียนให้มีวิถี
แห่งความพอเพียง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต. ๑๒ 

๒๕๖๓ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2  
ประเอทสถานศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

 

ที่มา : เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

๑.๘.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -๒๕๖๓ 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ อาษาไทย ๖๒.๒๙ ๗๕.๐๓ ๗๙.๑๒ ๘๔.๑๓ 
๒ คณิตศาสตร์ ๕๘.๙๗ ๖๕.๖๓ ๖๖.๕๑ ๕๗.๑๓ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๖๙.๘๕ ๗๓.๐๑ ๗๕.๖๒ ๗๓.๓๘ 
๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๔.๑๓ ๗๕.๔๐ ๗๘.๒๔ ๘๔.๐๐ 
๕ อาษาต่างประเทศ ๖๐.๐๒ ๖๘.๗๒ ๗๐.๔๗ ๖๐.๖๓ 
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๓.๓๓ ๗๕.๔๐ ๗๗.๒๐ ๗๔.๐๐ 
๗ ศิลปะ ๗๑.๒๕ ๗๓.๑๕ ๘๓.๖๓ ๙๑.๘๘ 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๖.๐๐ ๗๔.๕๐ ๗๔.๗๑ ๘๒.๘๘ 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  ๖๖.๑๙ ๖๕.๗๓ ๗๒.๖๑ ๗๖.๐๐ 
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
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๑๔ 

๑.๘.๖ ผลการด าเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนางาน
แนะแนว  

๑. เพ่ือแนะน าแนวทางในการ
เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ตนมี
ความถนัด มีความสามารถ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง 
และเห็นคุณค่าของตัวเอง 
๔. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความยินดีและชื่นชมซึ่งกันและ
กันที่ได้ส าเร็จการศึกษา  

๑. นักเรียนมีแนวทางในการ
เรียน 
๒. นักเรียนรู้จักตัวเอง และเห็น
คุณค่าของตัวเอง 
๓. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษได้
แสดงออกถึงความรู้สึกต่อครู 
และรุ่นน้อง 
4. นักเรียนเลือกศึกษาต่อใน
สาขาอาชีพที่ตนมีความถนัด มี
ความสามารถ 

๑. นักเรียนมีแนวทางในการ
เรียน 
๒. นักเรียนรู้จักตัวเอง และ
เห็นคุณค่าของตัวเอง 
๓. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษ
ได้แสดงออกถึงความรู้สึกต่อ
ครู และรุ่นน้อง 
4. นักเรียนเลือกศึกษาต่อใน
สาขาอาชีพที่ตนมีความถนัด 
มีความสามารถ 

พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน       

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระฯที่ดีข้ึน 
๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน
ความสามารถในการอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ้น 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน  เป็นไปตามเกณฑ์ 
๔. ร้อยละของผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินการอ่าน                 
คิดวิเคราะห์  และเขียน  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละของผลการทดสอบ
ระดับชาติต่ ากว่าเกณฑ์ 

ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้

๑. นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอก

๑. นักเรียนได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกห้องเรียนร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
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๑๕ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง 
๔.  เพ่ือให้เกิดความรัก  หวง
แหน  และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

สถานที่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนมีประสบการณ์
จากการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ร้อยละ ๑๐๐ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ในการเรียนภาษาอังกฤษ  
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมวันคริสต์มาส วัน
ฮาโลวีน และ/หรือ วันส าคัญ
ต่างๆ  
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความ 
สามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน และ/
หรือ วันส าคัญต่าง ๆ 
๓. นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีมาก 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมวันคริสต์มาส วัน
ฮาโลวีน และ/หรือ วันส าคัญ
ต่าง ๆ 
๓. นักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 

พัฒนากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
กับหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

๑. นักเรียนมีความสามารถ 
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๒. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 
๓. นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้ง
ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

เพ่ือสังคมและ
สาธารณ 
ประโยชน์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนกล้า
แสดงออกด้านความคิด 
ความสามารถ และมีจิต
สาธารณะในการช่วยเหลือทั้ง
ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

๑. นักเรียนกล้าแสดงออกด้าน
ความคิด ความสามารถ และมี
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือ
ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้ง
ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมไม่สามารถ
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๑๖ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

จัดโครงการได้ 
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 
“โรงเรียน
สุจริต” 
 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในการป้องกันการ
ทุจริต 

๑. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
จิตส านึก ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. มีจิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

๑. โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนมี
จิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

ประกวด
สิ่งประดิษฐ์
จากสิ่งของ
เหลือใช้ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้นักเรียนได้ทราบถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
และการน าขยะ หรือของเหลือ
ใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ก่อนน าไปก าจัด  
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
มีเวทีในการแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะมูลฝอย  
๓. เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุง
ดัดแปลง สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย

๑. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะและการน าขยะ 
หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้
เกิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด 
๒. นักเรียนแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะมูลฝอย 
๓. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงดัดแปลง สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากสิ่งของเหลือใช้ได้ 
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๑๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

และใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จน
เป็น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ 

ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของ
การเป็นผู้น าและผู้ตามอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให้มี
ระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 
๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอก
ห้องเรียน 
๕.  เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประกอบใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ 

๑. ทักษะการเป็นผู้น าและผู้
ตามอย่างเหมาะสม 
๒. การทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี
ตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
๔. นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอก
ห้องเรียน 
๕. นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์กับชีวิตได้ 

นักเรียนผ่านกระประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อย
ละ 100 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกโดย
ใช้สมรรถภาพทางกาย  

๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และห่างไกลยาเสพ
ติด  

๓. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 

ต่อไป  

๔. เพ่ือเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมี
ความสามารถในการเล่นกีฬาได้
ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและ
มีความสามารถในการเล่น
กีฬาได้ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้าน

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ทักษะความสามารถทางด้าน

๑. นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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๑๘ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ทัศนศิลป์ 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงออกในทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
อย่างเต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนและกิจกรรมการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

๔. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรัก หวง
แหน ในการสืบทอดและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดก
ของชาติ     

ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๒. นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  
๔. นักเรียนสามารถสืบทอด
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นมรดกของชาติ 

โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน 
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
 
 
 

 

พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเข้าแข่งขัน
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของวันสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย 

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป 
๒. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ 
สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง 
ๆ 
๓. นักเรียนได้เห็นความส าคัญ
ของวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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๑๙ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

Open 
House   
เปิดประตู...สู่
ตระพังพิทยา
คม 

๑.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการจัดการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการและใกล้เคียงในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักทั่วไป 
๓. เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือรับนักเรียนใหม่ 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ  (Open  House  เปิด
ประตู...สู่ตระพังพิทยาคม) 
๒. นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

๑. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ  (Open  House    
         เปิดประตู...สู่ตระพัง
พิทยาคม) 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

จัดกิจกรรม
ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี ๓) 
๒. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. นักเรียนร้อยละ 80  ได้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  ๗๖.๖๓ 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
ใช้ภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
ศาสตร์
พระราชา 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิตและใช้หลักหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามศาสตร์ พระราชา ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยในการ
ท างานที่ดี  และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือปรับปรุงพื้นที่สวน
ยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน และแปลง
พืชผักสวนครัวของโรงเรียน 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้ใน
การน ามาใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาๆ 

๑. บ ารุงรักษาต้นยางพาราใน
พ้ืนที่  5  ไร่ 
๒. บ ารุงรักษาต้นปาล์มน้ ามัน
ในบริเวณโรงเรียน 
๓. บ ารุงรักษาต้นมะนาวใน
บริเวณโรงเรียน 
๔. นักเรียนได้ปฏิบัติการปลูก
พืชผักสวนครัว 

๑. นักเรียนมีทักษะชีวิตและ
ใช้หลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ศาสตร์ พระราชา ใน
ชีวิตประจ าวัน   
๒. นักเรียนมีนิสัยในการ
ท างานที่ดี  และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พื้นที่สวนยางพารา  สวน
ปาล์มน้ ามนั และแปลงพืชผัก
สวนครัวของโรงเรียนได้รบัการ
ปรับปรุง 
๔. โรงเรียนมีรายได้ในการ
น ามาใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
๕. ต้นยางพาราในพืน้ที่  ๕  ไร ่ 
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  ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา 
๖. ต้นปาล์มน้ ามันในบริเวณ
โรงเรียน  ได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษา 
๗. ต้นมะนาวในบริเวณ
โรงเรียน  ได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษา 
๘. นักเรียนได้ปฏิบัติการปลูก
พืชผักสวนครัว 

TO BE 
NUMBER 
ONE      

๑. เพ่ือสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม
เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๒. เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด และ
ให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม 
๓. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน 

๑. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วม
สร้างกระแสนิยมไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน/แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๒. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  

ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
โรงเรียน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
 

นักเรียนในโรงเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้และส่งเสริมสุขภาพของ
งานอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับ 
ดี 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

ค่ายอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ของศาสนา ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

๑. นักเรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรมที่เด่นชัด 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
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๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงามให้กับผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
น าหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน และได้ชื่อว่าเป็น
ผู้มี คุณธรรมไม่ตกเป็นทาสของ
ยาเสพติด 

ศาสนา ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

โรงเรียน
ปลอดขยะ 
(Zero Waste 
School) 

๑. เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริม
สร้างจิตส านึกและความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะและ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์
รวมถึงการรวบรวมขยะเพ่ือ
น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะ 

๑. จัดกิจกรรมสร้างความส านึก
และความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักเรียน 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนใน
สถานการณ์
การเเพร่
ระบาดของ
โรคไวรัส                            
โคโรน่า 
(Covid-19) 

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
2. ครูและบุคลการทาง
การศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานตามโครงการอยู่ใน
ระดับด ี

1. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ครูและบุคลการทาง
การศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม



         รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป                  โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

๒๒ 
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และการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการอยู่ในระดับดีมาก 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกโดย
ใช้สมรรถภาพทางกาย  

๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และห่างไกลยาเสพ
ติด  

๓. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 

ต่อไป  

๔. เพ่ือเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมี
ความสามารถในการเล่นกีฬาได้
ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและ
มีความสามารถในการเล่น
กีฬาได้ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

พัฒนางาน
ทะเบียนและ
การวัดผล
ประเมินผล 

๑. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้มี
การจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

๒. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าข้อมูลในระบบ SGS 

๑. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้มี
การจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 
๒. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าข้อมูลในระบบ SGS 

๑. มีการพัฒนางานทะเบียน
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน 
๒. ไม่ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลใน
ระบบ SGS เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

นิเทศภายใน
และพัฒนา
งานการ
ประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา  

๑. เพ่ือด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

๒. เพ่ือประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 

๓. เพ่ือประชุมวิพากษ์วิจารณ์
การจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 

๑. การนิเทศภายในโรงเรียน 
๒. ประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
๓. ประชุมวิพากษ์วิจารณ์การ
จัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 

๑. มีการนิเทศภายใน
โรงเรียนร้อยละ 100 
๒. มีการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา ร้อยละ 100 
๓. ไดป้ระชุมวิพากษ์วิจารณ์
การจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี
ของสถานศึกษา 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

รับนักเรียน
ใหม่ 

๑. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตาม
แผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว้ 

๑. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตาม
แผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว้ 

1. มีการด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนทั้ง ม.1 และม.4 ใน
เขตพ้ืนที่บริการเป็นไปตาม
เป้าที่วางไว้  
2. จ านวนเพิ่มขึ้นตาม
แผนการรับนักเรียนที่ก าหนด
ไว้ 

ประชุมสรุป
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๑. เพ่ือประชุมสรุปการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

๑. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับทราบ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ในปีถัดไป 

เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงาน และไม่ได้
ด ารงต าแหน่งงานนโยบาย
และแผน จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. เพ่ือจัดท ารายงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๑. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงาน และไม่ได้
ด ารงต าแหน่งงานนโยบาย
และแผน จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

ศึกษาดูงาน ๑. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้
ต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ พัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

อบรมเตรียม ๑. เพ่ือให้ข้าราชการครูเข้าใจ ข้าราชการครูมีความเข้าใจใน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
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๒๔ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ความพร้อม
ข้าราชการครู
เพ่ือเลื่อน 
วิทยฐานะ             
(ว.๒๑) 

รูปแบบการประเมินวิทยฐานะ 
ว.๒๑ 
๒. เพ่ือให้ข้าราชการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
ในการเลื่อน 
วิทยฐานะ ว.๒๑ 
 

การเตรียมตัวการประเมินวิทย
ฐานะ ว.๒๑ 

ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

๑. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์
กิจการงานโรงเรียนแก่ชุมชน
และผู้ปกครอง 
๒. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษารู้จัก
นักเรียนและผู้ปกครองได้มาก
ยิ่งขึ้น 
๓. เผื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมตอบสนอง ความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและ ความสนใจของผู้เรียน 
๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๑. ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมตอบสนอง 
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและ ความสนใจ
ของผู้เรียน 
๒. ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๓. ไดจ้ัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

สัมพันธ์ชุมชน ๑ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตาม
มาตรฐานและเป้าหมายที่
ก าหนด 
๓. เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึง
พอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่น
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
๒. ร้อยละของผู้ปกครองชุมชน 
ในความร่วมมือสนับสนุน
การศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

สนับสนุนการ
จัดการเรียน

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้

1. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการสนับสนุนและ

1. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการสนับสนุนและ
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๒๕ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

การสอนใน
สถานการณ์
การเเพร่
ระบาดของ
โรคไวรัส                            
โคโรน่า 
(Covid-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
2. ครูและบุคลการทาง
การศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามโครงการ
อยู่ในระดับดี 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ครูและบุคลการทาง
การศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก 
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๒๖ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ใน
การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียน 
๓. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป 
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
อบรมตามโอกาสต่าง ๆ ที่
หน่วยงานอื่นจัดและเชิญเข้าร่วม 
 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมงาน
วิชาการมัธยม 
๒. นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
๓. นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

๑. นักเรียนไม่ได้ร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  เนื่องจาก
โรคโควิด 
๒. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการในกิจกรรมที่ไป
แข่งขัน 
๓. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของ
โรงเรียนมากขึ้น 
๔. นักเรียนได้เข้าอบรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
๕. นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ๑ ครั้ง   
๖. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการในกิจกรรมที่ไป
แข่งขัน 
๗. นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในกิจกรรมที่ไป
แข่งขัน 

ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
๔.  เพ่ือให้เกิดความรัก  หวงแหน  
และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย 

๑. นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์อัน
ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๑. นักเรียนได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกห้องเรียนร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนมีประสบการณ์
จากการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ร้อยละ ๑๐๐ 

พัฒนากลุ่ม
สาระการ

๑. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ

๑. นักเรียนมีความสามารถ 
และทักษะกระบวนการทาง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
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๒๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
กับหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

วิทยาศาสตร์ 
๒. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 
๓. นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้ง
ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

เพ่ือสังคมและ
สาธารณ 
ประโยชน์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออก
ด้านความคิด ความสามารถ และ
มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

๑. นักเรียนกล้าแสดงออก
ด้านความคิด ความสามารถ 
และมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 
“โรงเรียน
สุจริต” 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในการป้องกันการทุจริต 

๑. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
จิตส านึก ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๒. มีจิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริต 

๑. โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนมี
จิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

ประกวด
สิ่งประดิษฐ์
จากสิ่งของ
เหลือใช้ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้นักเรียนได้ทราบถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
และการน าขยะ หรือของเหลือใช้

๑. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะและการน าขยะ 
หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
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๒๘ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อน
น าไปก าจัด  
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
เวทีในการแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา
ขยะมูลฝอย  
๓. เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุง
ดัดแปลง สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย
และใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จน
เป็น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ 

ให้เกิดประโยชน์ก่อนน าไป
ก าจัด 
๒. นักเรียนแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย 
๓. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงดัดแปลง สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากสิ่งของเหลือใช้ได้ 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกโดยใช้
สมรรถภาพทางกาย  

๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และห่างไกลยาเสพติด  

๓. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ 

ต่อไป  

๔. เพ่ือเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมี
ความสามารถในการเล่นกีฬา
ได้ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

๑. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมี
ความสามารถในการเล่นกีฬา
ได้ดี 
๒. นักเรียนและบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ี สูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 
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๒๙ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของการ
เป็นผู้น าและผู้ตามอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
๒. เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให้มี
ระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 
๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอก
ห้องเรียน 
๕.  เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบ
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ 

๑. ทักษะการเป็นผู้น าและผู้
ตามอย่างเหมาะสม 
๒. การทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี
ตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
๔. นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากนอก
ห้องเรียน 
๕. นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์กับชีวิตได้ 

นักเรียนผ่านกระประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ทักษะความสามารถทางด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงออกในทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่าง
เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนและกิจกรรมการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

๔. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรัก หวง
แหน ในการสืบทอดและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ
ชาติ     

๑. นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๒. นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  
๔. นักเรียนสามารถสืบทอด
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นมรดกของชาติ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน 
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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๓๐ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

Open 
House   
เปิดประตู...สู่
ตระพังพิทยา
คม 

๑.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการจัดการศึกษา
นักเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการและใกล้เคียงในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป 
๓. เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือรับนักเรียนใหม่ 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม
วิชาการ  (Open  House)           
เปิดประตู...สู่ตระพังพิทยา
คม) 
๒. นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

๑. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ  (Open  House    
         เปิดประตู...สู่ตระพัง
พิทยาคม) 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป๒. เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ 
สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของวันสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย 

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป 
๒. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ 
สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ 
๓. นักเรียนได้เห็นความส าคัญ
ของวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
ตระพังพิทยาคมต้องจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

จัดกิจกรรม
ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี ๓) 
๒. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 80  ได้
ร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  ๗๖.๖๓ 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
ใช้ภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียน
ส่งเสริม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
ศาสตร์
พระราชา 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ชีวิตและใช้หลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ 
พระราชา ในชีวิตประจ าวัน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยในการ
ท างานที่ดี  และตระหนักในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือปรับปรุงพื้นที่สวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และ
แปลงพืชผักสวนครัวของโรงเรียน 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้ในการ
น ามาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาๆ  

๑. บ ารุงรักษาต้นยางพาราใน
พ้ืนที่  5  ไร่ 
๒. บ ารุงรักษาต้นปาล์มน้ ามัน
ในบริเวณโรงเรียน 
๓. บ ารุงรักษาต้นมะนาวใน
บริเวณโรงเรียน 
๔. นักเรียนได้ปฏิบัติการปลูก
พืชผักสวนครัว 
 

๑. นักเรียนมีทักษะชีวิตและ
ใช้หลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ศาสตร์ พระราชา ใน
ชีวิตประจ าวัน   
๒. นักเรียนมีนิสัยในการ
ท างานที่ดี  และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พื้นที่สวนยางพารา  สวน
ปาล์มน้ ามนั และแปลงพืชผัก
สวนครัวของโรงเรียนได้รบัการ
ปรับปรุง 
๔. โรงเรียนมีรายได้ในการ
น ามาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
๕. ต้นยางพาราในพืน้ที่  ๕  ไร ่ 
ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา 
๖. ต้นปาล์มน้ ามันในบริเวณ
โรงเรียน  ได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษา 
๗. ต้นมะนาวในบริเวณโรงเรียน  
ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา 
๘. นักเรียนได้ปฏิบัติการปลูก
พืชผักสวนครัว 

ค่ายอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ของศาสนา ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 
๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงามให้กับผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน และได้ชื่อว่าเป็นผู้

๑. นักเรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรมที่เด่นชัด 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของ
ศาสนา ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่งผล
ให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 
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โครงการ/
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

มี คุณธรรมไม่ตกเป็นทาสของยา
เสพติด 

 

 ๑.๘.๗   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา 
     

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณอาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดีเลิศ 

               

               ข้อมูลจาก รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณอาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีมาก  
 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณอาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนจนมีผลการพัฒนาคุณอาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน  
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