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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นแต่ด้านปริมาณมากกว่าด้านคุณภาพ การ
ด าเนินงานแก้ปัญหาเป็นไปในทางตั้งรับ แยกส่วนการบริหารจัดการจึงไม่สามารถแก้ไขทันการณ์ท าให้คุณภาพ
ของเด็กไทยไม่มีคุณภาพและถึงจะมีคุณภาพก็จะไม่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้อง
ปรับกระบวนการทัศน์โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และจะต้องเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม  
รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงได้ก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

1.  ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
     1.1 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย 
 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 เป็นต้นมาประกอบกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ  และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลากหลาย เหลื่อมล้ าและซับซ้อนท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ รวมทั้งจะต้องค านึงถึงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท่ีมีผลก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคต 
 1.1.1 การเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ 
       -  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โลกในอนาคตโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการใช้
นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ดีขึ้น  และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาททางด้า นการพัฒนาอุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วท า
ให้สังคมโลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน น าไปสู่ยุคการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่าง
ประเทศ  ก่อให้เกิดท้ังโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
      -  เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจท าให้การค้าการลงทุนมีการแข่งขัน
อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจมีการรวมตัวกันของเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยต้องอาศัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือวางรากฐานส าคัญในทุก ๆ ด้าน 
     -  ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้การ
สื่อสารข้อมูลโยงใยถึงกันทั่วโลก คนไทยมีโอกาสรับเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายสังคมจะมีพลังต่อรอง
มากขึ้นและมีแรงกดดันท าให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมและ
ค่านิยมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ  เข้ามาแทนที่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ส่งผลให้พฤติกรรมและความเอ้ืออาทรของคนในสังคมไทยส่งผลให้เกิดปัญหาสถาบันครอบครัวมากยิ่งข้ึน 
    - ความเป็นประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนค่านิยมส่งผล
ให้เกิดความตระหนักในประชาคมโลกว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยละเลยความเป็น
มนุษย์  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดสภาพการเสียสมดุลการพัฒนาที่รุนแรง  จึง
จ าเป็นที่สังคมไทยต้องค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในการพัฒนา 
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    1.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
         -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งท าให้การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2545 นอกจากนี้ท าให้เกิดการตื่นตัวของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่องการพัฒนา
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงสิทธิเด็กและสตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ความส าคัญการบริหารจัดการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ 
        -  โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การวางแผนครอบครัวที่ประสบ
ผลส าเร็จ  ท าให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ของประชากรอยู่ในระดับทดแทนสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง  วัยแรงงาน
เพ่ิมข้ึน  แต่ผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ส่งผล
ต่อความยืนยาวของชีวิตมนุษย์สังคมจะมีคนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุมากข้ึนโดยกระจายอยู่ทั้งสังคมเมืองและชนบท 
         -  คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ท าให้การพัฒนา
การศึกษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งมีความส าคัญยิ่งใน
การชี้น าทิศทางการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
       - สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก  “สังคมชนบท สู่ สังคมเมือง” การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาท าให้
ประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทศวรรษหน้าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสังคมชนบทสู่สังคม
เมือง และจะเป็นโอกาสที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลที่  9  ทรงมีพระราชด ารัสแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้อันเชิญมาเป็นแนวปรัชญาท าทางในการพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีจริยธรรม  
คุณธรรม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ 
 1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
       การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  20  ปี  มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด  “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” 
และสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจ าเป็นและปรั บเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และ
กระบวนการท างานโดยยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และความก้าวหน้าตามทันโลกอย่างรู้เท่าทัน 
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2. กรอบทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน 
 2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540  อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทยไว้ดังนี้ 

 หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา 43  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิงสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนการ จัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 หมวด  5   แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 มาตรา  81   รัฐต้องจัดการศึกษา  อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา  อบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ  เร่งรัด
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ  
และวัฒนธรรมของชาติ 

 หมวด  9   การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 289 วรรคสอง ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษา อบรมและการฝึก
อาชีพตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 
 2.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2545  ได้วางกรอบและ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ทุกด้าน  ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บุคคลย่อมได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาที่เสมอภาคที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความส าคัญกับการศึกษาส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
พิเศษส าหรับผู้พิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลด้วย 
  2.2.2 ปฏิรูประบบการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  2.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้   ให้ความส าคัญกับหลักสูตร  ผู้เรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการ
สอน  แหล่งเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน 
  2.2.4 ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเอกชนโดยเน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลาง เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
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  2.2.5 ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เน้น
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  2.2.6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  เพ่ือระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง 
ๆ มาใช้เพื่อการจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรให้ถึงผู้เรียนอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม มีระบบบริหารทรัพยากร
ที่มีความคล่องตัว อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560-2579)  ถือว่าเป็นแผนการศึกษาของ
ชาติระยะยาว 15 ปี ที่ได้วางกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 2.4 นโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ด้านการศึกษา โรงเรียนจะปฏิรูปการศึกษาจามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  
และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้  และน าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทย  
โดยยึดหลัก การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้ 
 1. จัดระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 2. เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบจัด
การศึกษาและเพ่ิมโอกาสให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 5.   ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม   
 6.   ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืน 
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 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนศึกษาและศาสนทายาทเพ่ือเผยแพร่ศาสนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศาสนาสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านจิตใจชุมชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสน
ธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น และได้ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือความ
สมานฉันท์และเพ่ือสันติธรรมในสังคม 

2.5 นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
 ประชากรในวัยเรียนจะได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องโรงเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
ไทย และมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 2.6 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน มี  8  ข้อ ดังนี้ 
 1. การประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนทุกกลุ่ม  โรงเรียนมีข้อมูล
เยาวชนวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ที่ชัดเจนดังนี้คือ 
  1.1   อัตราการเข้าเรียน 
  1.2   อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
  1.3   อัตราการออกกลางคัน 
  1.4   เยาวชนไม่ได้เข้าเรียนและสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนจ าแนกเป็น 
   1.4.1   เข้าเรียนทั่วไป 
   1.4.2   นักเรียนพิการ 
   1.4.3   นักเรียนด้อยโอกาส 
 2. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และช่วงวัยของผู้เรียน 
 3. การจัดระบบการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
และครูมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   
 4. การจัดระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองและการ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเยี่ยมบ้านทุกครอบครัว ส่งเสริมเครือข่าย
กับผู้ปกครองและการจัดระเบียบสังคม   
 5. การเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  โรงเรียนมีข้อมูลด้านสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา  
คุณภาพการจัดการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาครบถ้วน ชัดเจน   
 7. การพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยและพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โรงเรียนมีระบบการจัดการภายในที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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8. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) 

หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

 ด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศน ามาใช้เป็นนโยบาย
หลักส าหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ก าหนดให้มีการปฏิรูป เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆ ด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการ
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย มีความรู้
ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีศักยภาพแข่งขันทั้งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  

สภาวะการศึกษาไทย  
1. คุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไม่ ได้มาตรฐาน                     

ด้านผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มี
คุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 
 ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 เกือบทั้งหมด
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐานในรายวิชาที่ส าคัญ 
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ควร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบระดับชาติและระดับสากล 

2. โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ การ
รวมศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ การจ าแนก
ครูตามความถนัด  

ทิศทางการการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต 
ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจส าคัญของการปฏิรูป  

สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ
นักเรียนมากขึ้น  

การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ศตวรรษท่ี 21  

ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางการ
ปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน 
 
วิสัยทัศน์ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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พันธกิจ  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 

ยุทธศาสตร์  
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
 3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปฏิรูปการเรียนการสอน 
กรอบแนวทาง 1   ปฏิรูปหลักสูตรต ารา / หนังสือเรียน 
ประเด็น   1. ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
   2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานท า 
   3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก 
   4. พัฒนาต าราเรียน/หนังสือ 
กรอบแนวทาง 2   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็น   1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
กรอบแนวทาง 3  ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา 
ประเด็น   1. ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
    2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
กรอบแนวทาง4  การปฏิรูปการวัดและประเมินผล 
ประเด็น   1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและตัวชี้วัด 
   3. ส่งเสริมการน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
   4. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
   5. จัดท าคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา 
กรอบแนวทาง 4  ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ประเด็น   1. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์ 

2. พลิกโฉมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา    
ทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
กรอบแนวทางที่ 1 ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา 
ประเด็น 1. ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
   2. ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู 
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กรอบแนวทางที่ 2 ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
ประเด็น   1. ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
   2. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
   3. ก าหนดให้ครูมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
   4. ก าหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning ในสถานที ่     
                               ปฏบิัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง 
   5. ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู 
   6. ก าหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
กรอบแนวทางที่ 3 ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ประเด็น   1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู 
   2. จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 
กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ประเด็น   1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะ 
    การสอนของครูและผลงานที่เกิดข้ึนจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
กรอบแนวทางที่ 1 ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
ประเด็น   1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้ปกครอง 
   3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
   4. สร้างภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารการศึกษา 
กรอบแนวทางที่ 2 ปฏิรูประบบการวางแผน 
ประเด็น   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว 
   2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบแนวทางที่ 3  ปฏิรูประบบงบประมาณ 
ประเด็น   1. กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 
กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
ประเด็น   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ. 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีเอกภาพ 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กรอบแนวทางที่ 5 ปฏิรูปการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ประเด็น 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม และประเมินผลของ สพฐ.และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
กรอบแนวทางที่ 6 ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
ประเด็น   1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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4.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ก.บทน า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ  การศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตาม
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ คือ  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม  ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง”  
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
ข.วิสัยทัศน์  
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน”  
ค.พันธกิจ  
 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง  การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
ง. เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์  สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
 6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
ดังนี้  
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ฉ.มาตรการและแนวด าเนินการ  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
บทน า  
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา  เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมือง
โลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไป
กับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้
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เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง  
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา  สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ เป็นต้น 
เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ  ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่  ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวช้ีวัด  
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
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 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 
 6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
 7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  1.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด  
   (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก  ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 2. พัฒนา ผู้เรียนมีความ ให้มีความพร้อมสา มารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือ
กับภัย คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ  
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ  การ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
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  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  2.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
   (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้ เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
 3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ  
   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย  ในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา  ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ  ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
 4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน 
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ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความ จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
   (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึก  รักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
   (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  
  4.2 สถานศึกษา  
   (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผล
ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร  
   (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ ไม่ ได้ ใช้ ภาษาไทยใน 
ชีวิตประจ าวัน  
   (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ  และคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และ
ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ 
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
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สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา ทักษะ  วิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวช้ีวัด  
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ  ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ  ถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบ
บัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจ  ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
    1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  จัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
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    1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. สถานศึกษา  
    2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform)  
    2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้
เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
    2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน  
   2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  
   2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน  ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที6่  
    2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน  ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทน า  
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่
มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน



8 

41 

 

 

ทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ  
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน  
เป้าประสงค์  
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ  
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด  
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียน รู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  
 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ  ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็น
หลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
   2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา  
       (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
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       (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
       (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
       (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  
      (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  2.1.2 สถานศึกษา  
      (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
      (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
      (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
      (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ 
เจ็บ       (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
       (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
   2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ   
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม  



8 

44 

 

 

    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
   (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
   (5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  2.2.2 สถานศึกษา  
   (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้  และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ 
   (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได ้ 
   (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
   (5) จัดกิจกรร มการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL)  
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   (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน  ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
   (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
   2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่  
การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
     - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม 
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
   (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
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   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
  2.3.2 สถานศึกษา  
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS)  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education)  
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด  
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
   2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล โดยแนวทางการด าเนินการ  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผล
ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
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   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน  การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา  น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง ครูและบุ
คลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง  กับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  
 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน  พัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
    3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น เครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
    3.2 สถานศึกษา  
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   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล  
 4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องด าเนินการตั้งแต่การ
ผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา 
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน  เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผล
งานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
    4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการ
ผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ  
    4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
มาตรการที่ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึง ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
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   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตร  การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community: PLC)  
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่
ของตน    
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  การวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
   (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  
   (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  
   (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training  
   (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด  ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  
   (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
    1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
    2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น  
    3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
    4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
    5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding)  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
               และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า  
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมืองพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย 
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สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Global Goals for 
Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษา  ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาตาม
ความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการ
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
เป้าประสงค์  
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global Goals for 
Sustainable Development)  
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา  
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  กับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง ของสถานศึกษา  
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้  สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน  
ตัวช้ีวัด  
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
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 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที ่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ  วางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล  
   (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
    1.2 สถานศึกษา  
   (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน  วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  
   (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
   (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) 
เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  
   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ  
   (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ  
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 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที ่โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภท
อ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล 
และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ  
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ  การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง ความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา  เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
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   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน  งบประมาณ และติดตาม 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน  
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้  เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับ
ครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ  ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2580”  
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 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า  ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
เป้าประสงค์  
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
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 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน  ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  
 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า  งานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
 7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนว ทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
 3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
 5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
 6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 
ศูนย์ 4 ภูมิภาค  
 7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค  
 8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
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 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
 10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา น าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้น แบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  
 11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  
 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์  และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน  และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า  
 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ  เนื่องจาก
เป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และ
ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
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หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์  และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เป้าประสงค์  
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  ครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน  ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด  
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 2. สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม  และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  



8 

59 

 

 

 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม  ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน  การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  เป็นมาตรการ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน  ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  ให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ  แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต  
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  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง  พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ  ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่  
  (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได ้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
 2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับ  ส านักงานส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  
  (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
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  (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  (6) สร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
  (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร  เพ่ือการศึกษา 
 3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้ในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
  (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล  นักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  
  (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร  
 4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล  ในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้ง
ระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น 
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ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS  
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมลูต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
  (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง  กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน โทร 0 2288 5839 – 40 

5.นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้   

หลักการ 
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 1.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 

เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 

 

ระดับอนุบาล 

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 

มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 

4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

 1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ระดับอาชีวศึกษา 

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ 
รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

  1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

  2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 2.  จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 

  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
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 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 

 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 

 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล /ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน 

 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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6. นโยบายการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

วิสัยทัศน์ 

          “องค์กรก้าวหน้า   สร้างคุณภาพสถานศึกษา   พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

          1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
          2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามแนวคิด No Child left Behind  (NCLB) 
          4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
          5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ 

          ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ 

เป้าประสงค์ 

          1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเองและ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
          2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการด ารงชีวิต 
          3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมี
คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู น้อมน าพระราชด ารัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้ 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
         5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความ
รับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
         6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
         7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการท างานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 

          กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
          กลยุทธ์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
แนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) 
          กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้น 

        การพัฒนาคุณภาพนกัเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง” No Child Left 
Behind (NCLB) 
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2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมถั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเน้นการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดเน้น 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
 3. พัฒนาสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเจตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล 
 ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณลักษณะ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขดังนี้ 
 คนดี : คุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมหลักคนไทย  12 ประการ  รักความเป็นไทย 
 คนเก่ง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 มีความสุข : มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ ( O- NET ) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความสามารถทางการอ่าน การเขียน  และคิด
ค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12  
ประการครบทุกข้อสอดคล้องกับช่วงวัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 สถานศึกษาทุกแห่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม  จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 
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ตัวชี้วัดที่ 1.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะราบบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ( 
ID Plan ) 

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  
100 

ตัวชี้วัดที่ 1.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อย่างเหมาะสม 

ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.15 สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.16 สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 1.17 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดที่ 1.18 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดหารโรงเรียนโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นที่ 2 พัฒนาบริหารจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
ด้านนักเรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลให้เต็มศักยภาพด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ติด  0  ร  มส  และออกกลางคันลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 90 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญศึกษาต่อสายอาชีวะเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 2.7 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง  คุ้มครอง  กรณีได้รับผลกระทบตาม  พรบ. 
คุ้มครองเด็กอย่างทั่วถึงทุกคน 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดท าสารสนเทศด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ค าปรึกษาแนะแนวนักเรียนได้ตามศักยภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.10 สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.11 สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบแนะแนวเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลอืผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 ตัวชี้วัดที่ 2.12 พัฒนาศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครือข่ายทุกแห่งให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.13 สถานศึกษาทุกแห่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน และภายนอกองค์กร 

จุดเน้นที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สพม. 32 มีการด าเนินงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สพม. 32 มีการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ในระดับดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอน ของ สมศ. เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าและให้ความร่วมมือ 
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

7. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ 
 “เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี  มีปัญญาเป็นเลิศ” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการสื่อสาร 
4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี  
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
7. ส่งเสริม สืบสาน ตระหนักและอนุรักษ์ในความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ น าระบบ ICT มาใช้ในการ

บริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และจัดท าโครงงานได้อย่างมี

คุณภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

พลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100 
6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการชั้นเรียน 
7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อน

คุณภาพ ก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมการท างานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับ
สากล 

3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการ
สื่อสาร 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี  
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้
ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ 
 
ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นโยบาย 
 1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเน้นกิจกรรมมากข้ึน (70 : 30) รวมทั้งก าหนด
จุดเน้นพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน 
          3. ส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และภาษาถ่ิน 
          4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคมฯ) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 (Studentachievement) 
2.นักเรียน ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดข้ันพ้ืนฐาน   

(Literacy & Numeracy) 
3. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  

(Sufficiency & Public Mind) 
4. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์  

(Excel to excellence) 



8 

73 

 

 

5. เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
(Alternative Access) ลดอัตราการออกกลางคัน 

6. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล (Quality Schools) 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน 
คุณภาพภายนอก
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ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจ าปีของโรงเรียน 
  1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2563 
 

ที ่ ประเภทเงินรายรับ จ านวน (บาท) 
1. เงินอุดหนุน (คําหัวนักเรียน) 7,975,104.00 
2. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 1,999,425.00 
3. รายได๎สถานศึกษา 90,000.00 
4. บ ารุงการศึกษา 2,117,340.00 
5.  ยอดรวมหักร๎อยลํะ 10 จากรายการที่ 1-10 1,353,541 
 รวมทั้งสิ้น 13,535,410 

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน) 
ที ่ กลุ่มงาน จ านวน 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 

จัดสรรงบวิชาการร้อยละ 70   
    1.1  กลุํมงานบริหารวิชาการ 
    1.2  กลุํมงานบริหารงบประมาณ 
    1.3  กลุํมงานบริหารทั่วไป 
    1.4  กลุํมงานบริหารกิจการนักเรียน 
จัดสรรงบบริหารร้อยละ 20 
จัดสรรงบส ารองจ่ายร้อยละ 10 

 
7,105,100 
1,670,400 
363,587 
335,700 

2,707,082 
1,353,541 

                        รวมทั้งสิ้น 13,535,410 

 
          3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา/ไป
ราชการ) 

1,800,000 - - - 

2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูอัตราจ๎าง/
ลูกจ๎าง/วิทยากร) 

452,660 - - 857,340 

3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุรุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

1,800,000 - - - 

4 การแขํงขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะ
นักเรียน 

- 540,000 - - 

5 พัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 40,000 - - - 
6 พัฒนาการวัดผลประเมินผล 40,000 - - - 
7 พัฒนากิจกรรมแนะแนว 18,000 - - - 
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ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

8 พัฒนาปรับปรุงห๎องแนะแนว 9,000 - - - 
9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 18,000 - - - 
10 To be number one teen dancercise 40,000 - - - 
11 โครงการติว GAT,PATและO-NET ม.3 ม.6 18,000 - - - 
12 โครงการประชุมผู๎ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 

ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน
ตํอเนื่อง 

9,000 - - - 

13 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

18,000 - - - 

14 อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 27,000 - - - 

15 ตลาดนัดวิชาการ L.R.P - 45,000 - - 

16 โครงการพัฒนาปรับปรุงห๎องสมุดและ
สํงเสริมการอําน 

27,000 - - - 

17 โครงการแขํงขัน Sport Dance For The 
Queen 

40,000 - - - 

18 ห๎องชมรม To Be Number One  
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

    

19 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ : LD) 

4,500 - - - 

20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
- อุปกรณ์สารเคมี 
- คํายวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการชีววิทยา (เครือรัช
ดา) 
- ปรับปรุงห๎องวิทยาศาสตร์(เครือรัชดา) 

 
 

130,000 
- 

27,000 
- 
 
- 

 
 
- 

36,000 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

21 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
- แขํงขันทักษะคณิตศาสตร์ 
- คํายคณิตศาสตร์ 
- อบรมการสร๎างสื่อคณิตศาสตร์ด๎วย GSP 
- ห๎องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ (เครือรัช
ดา) 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

9,000 
36,000 
18,000 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
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ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
- คํายภาษาอังกฤษ 
- วันคริสมาสต์ 
- วันตรุษจีน 
-  แขํงขันทักษะวิชาการภาษาตํางประเทศ 

 
 
- 

13,500 
9,000 
9,000 

 
 

36,000 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

23 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด๎วยจักรยาน 
- โครงการตอบปัญหาวิชาการภายใน
โรงเรียน 

 
 

27,000     
-   

3,600      

 
 
- 

117,000 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

24 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
- พัฒนาการเรียนการสอนแขํงทักษะกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
- คํายอัจฉริยภาพภาษาไทย 
- สํงเสริมเพ่ิมรู๎สูํภาษาไทย 
- วันสุนทรภูํ และวันภาษาไทย 

 
 

9,000             
 
- 

9,000 
- 

 
 
- 
 

36,000 
- 

27,000 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

25 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
-  กีฬาสีภายใน คํายพัฒนาศักยภาพ
ทางด๎านกีฬา 
- กีฬาสหวิทยาเขต 
- กีฬาจังหวัด 
- สื่อวัสดุอุปกรณ์ด๎านกีฬา 

 
 

130,000 
 

27,000 
      9,000 

130,000 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
- 
- 
- 

26 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- คํายนิทรรศการศิลป์ 

 
36,000              

- 

 
- 

9,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
สากล 
- สํงเสริมทักษะทางดนตรี "เทิดไท๎คีตะ
ราชัน" 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซํอมบ ารุงเครื่อง
ดนตรี 

 
 

40,000 
 

18,000 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
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ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

28 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
นาฏศิลป ์
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- พัฒนาห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
- จัดซื้อเครื่องแตํงกายนาฏศิลป์ไทย 

 
9,000 
9,000 
18,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

29 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรี
ไทย 
- ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 

 
9,000 

 
- 

 
- 

 
- 

30 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
เกษตรกรรม 
- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
 

18,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

31 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
อุตสาหกรรม 
- คําวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาอุตสาหกรรม 

 
 

27,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

32 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
คหกรรม 
- วัสดุการเรียนการสอน 
- ฝึกอบรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 

 
36,000 
18,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

33 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
พาณิชยกรรม 
- กรวด-ทราย สายสัมพันธ์ 
- พัฒนาบุคลิกภาพสูํงานอาชีพ 
- สร๎างผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1.1 
- สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

13,500 
9000 

- 
- 

9,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

34 พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
- ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi 
- จัดซื้อชุดเรียนรู๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
- 

85,000 

 
90,000 

- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

รวมงบประมาณบริหารงานวิชาการ 5,248,760 999,000 - 857,340 
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 4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1 งานสาธารณูปโภค 1,080,000 - - 450,000 
2 พัฒนางานยานพาหนะ ( น้ ามันเชื้อเพลิง ) 90,000 - - - 
3 พัฒนาส านักงานบริหารงานงบประมาณ 9,000 - - - 
4 พัฒนางานแผนงาน การเงินและบัญชี 9,000 - - - 
5 พัฒนางานสํงเสริมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
9,000 - - - 

6 พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน 4,500 - - - 
7 พัฒนางานระดมทรัพยากร 4,500 - - - 
8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 5,400 - - - 
9 พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม 9,000 - - - 

รวมงบประมาณบริหารงานงบประมาณ 1,220,400 - - 450,000 

 
5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1 พัฒนาห๎องบริหารทั่วไป 18,000 - - - 
2 พัฒนาโสตทัศนศึกษา 27,000 - - - 
3 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 18,000 - - - 
4 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 4,500 - - - 
5 งานสารบรรณ 18,000 - - - 
6 ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 18,000 - - - 
7 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติในโรงเรียน 18,000 - - - 
8 ธนาคารขยะ 4,500 - - - 
9 คํายมหิงสาสายสืบ 18,000 - - - 
10 ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 93,587 - 90,000 - 
11 ปรับปรุงห๎องพยาบาล 9,000 - - - 
12 เวชภัณฑ์ ยา 27,000 - - - 

รวมงบบริหารงานบริหารทั่วไป 273,587 - 90,000 - 
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 6. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1 พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน 
- โครงการ พัฒนานักเรียนตามระบบ
ชํวยเหลือนักเรียน 
- จัดท าคูํมือครูระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- จัดท าเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- คําอาหารวํางการประชุมผู๎ปกครองชั้น
เรียน 2 ครั้ง 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานธนาคารโรงเรียน 
- คําวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
- โครงการกิจกรรม YC 
- อบรมการปูองกันการตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 
- เพ่ือนใจ T0 be Number One 

(115,200) 
 
- 
 
- 

7,200 
18,000 

 
9,000 

- 
18,000 
54,000 
4,500 
4,500 

- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- คําเอกสาร อาหารวําง การประชุม

เครือขํายผู๎ปกครอง 2 ครั้ง 
- คําวัสดุ คําเอกสารประกอบการประชุม
เครือขํายผู๎ประกอบการปรุชุมเครือขําย 
ผู๎ปกครอง 
- คําวัสดุ คําเอกสาร ประชุมเครือขํายผู๎น า
นักเรียนแตํละหมูํบ๎าน 

(4,500) 
4,500 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

3 
 
 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- คําเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียน
ใหมํ 
- อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ 
- คํายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน 
- จัดท าปูายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูก
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

(45,000) 
13,500 

 
4,500 
4,500 
4,500 
18,000 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
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ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ (พัฒนาส านักงาน) 
- โต๏ะคอมพิวเตอร์ 4 ชุด 
- โต๏ะท างาน 

(9,000) 
 

4,500 
4,500 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย 
- คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
- ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
- อบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

(27,000) 
9,000 

 
- 

18,000 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ 
- คํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
- ห๎องเรียนคุณธรรม 
- หมูํบ๎านรักษาศีล 5 
- อบรมคุณธรรมน าวิถีพํอ 

(9,000) 
- 

4,500 
4,500 

- 

(108,000) 
90,000 

- 
- 

18,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

7 โรงเรียนสุจริต (งบพัฒนาผู้เรียน) 
- กิจกรรมอบรม ปปช. น๎อย 
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best 
Practice 
- กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 
- กิจกรรมคํายเยาวชนคนดี 

(18,000) 
4,500 
4,500 

 
4,500 
4,500 

 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 รวมงบบริหารงานกิจการนักเรียน 227,700 108,000 - - 

7. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มงบบริหาร  

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1 คบลูกรัชดาสร๎างบ๎าน 45,000 - - - 
2 สวนพฤกษศาสตร์ 45,000 - - - 
3 ประกันคุณภาพการศึกษา 45,000 - - - 
4 อาเซียนศึกษา 45,000 - - - 
5 พัฒนางานอาคารสถานที่ตามนโยบาย 

5.1 ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 
 

68,244 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

 5.2 ติดกล๎องวงจรปิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
5.3 ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
5.4 ท าตาขํายนกพิราบอาคารอุตสาหกรรม 
5.5 ขุดลอกสระน้ า 
5.6  ปรับปรุงถังสํงน้ าประปา ร.ร. 

90,000 
45,000 
45,000 
90,000 
135,000 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

6 ใบไม๎ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร๎างอาชีพ
ได๎ และโรงเรือนแพะ 

54,000    

7 จัดแสดงน าเสนองานเครือรัชดาภิเษก 126,000 - - - 
8 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ทัศนศึกษา) - 428,220 - - 
9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ICT) - 234,000 - - 
10 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ลูกเสือ) - 230,205 - - 
11 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี     
12 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน - - - 810,000 
13 ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 171,413 - - - 

รวมงบบริหารกลุ่มงานบริหาร 1,004,657 892,425 - 810,000 

8. ตารางสรุปงบประมาณแยกตามสายงาน 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

งบประมาณ
(รายได้

โรงเรียน) 

งบบ ารุง  
การศึกษา 

1. บริหารงานวิชาการ 5,248,760 999,000 - 857,340 
2. บริหารงานงบประมาณ 1,220,400 - - 450,000 
3. บริหารงานทั่วไป 273,587 - 90,000  
4. บริหารงานกิจการนักเรียน 227,700 108,000 - - 
5 งบบริหาร 1,004,657 892,425 - 810,000 

รวม 7,975,104 1,999,425 90,000 2,117,340 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,181,869 
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 9. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป   
 จ านวนโครงการ  28 โครงการ  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งานบริหารที่

รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่

ความเป็นเลิศ 
1.1 พัฒนางานสาธารณูปโภค 
1.2 พัฒนางานยานพาหนะ ( น้ ามัน
เชื้อเพลิง ) 
1.3 พัฒนาส านักงานบริหารงาน
งบประมาณ 
1.4 พัฒนางานแผนงาน การเงินและ
บัญชี 
1.5 พัฒนางานสํงเสริมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
1.6 พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน 
1.7 พัฒนางานระดมทรัพยากร 
1.8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
1.9  พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม 
 

 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62,มี.ค.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

1,080,000
90,000 

 
9,000 

 
9,000 

 
9,000 

 
4,500 
4,500 
5,400 
9,000 

 
 

นางวิไลพร 
นางรัสรินทร์ 

 
นายอภิชา 

 
นายอภิชา 

 
นายอภิชา 

 
นายอภิชา 
นายธงชัย 
นายอภิชา 
นางสาว
ไพวรรณ 

 
 

กลุํมบริหารงปม. 
กลุํมบริหารงปม. 
 
กลุํมบริหารงปม. 
 
กลุํมบริหารงปม. 
 
กลุํมบริหารงปม. 
 
กลุํมบริหารงปม. 
กลุํมบริหารงปม. 
กลุํมบริหารงปม. 
กลุํมบริหารงปม. 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
2.1 พัฒนาห๎องบริหารทั่วไป 
2.2 พัฒนาโสตทัศนศึกษา 
2.3 พัฒนางานประชาสัมพันธ์   
2.4 พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.5 งานสารบรรณ 
2.6 ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
2.7 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติใน
โรงเรียน 
2.8 ธนาคารขยะ 
2.9 คํายมหิงสาสายสืบ 
2.10 ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 
2.11 ปรับปรุงห๎องพยาบาล 
2.12 เวชภัณฑ์ ยา 

 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

18,000 
27,000 
18,000 
4,500 

 
18,000 
18,000 
18,000 

 
4,500 
18,000 
183,587 
9,000 
27,000 

 
 

นายสุพจน์ 
นายวิโรจน ์

นายวีระพันธ์ 
นางกัลยาณี 

 
นางสุภาพร 
นายสุพจน์ 
นายสุเทพ 

 
นายจ ารูญ 
นายสุเทพ 
นายสุเทพ 
น.ส.โกสุม 
น.ส.โกสุม 

 
 

กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารทั่วไป 
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3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
3.1 โครงการคบลูกรัชดาสร๎างบ๎านสืบ
สานงานพระราชด าริ 
3.2 สวนพฤกษศาสตร์ 
3.3 ประกันคุณภาพการศึกษา  
3.4  อาเซียนศึกษา 
3.5 พัฒนางานอาคารสถานที่ตาม
นโยบาย 
   - ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 
    - ติดกล๎องวงจรปิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
    - ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
    - ท าตาขํายนกพิราบอาคาร
อุตสาหกรรม 
     - ขุดลอกสระน้ า 
     - ปรับปรุงถังสํงน้ าประปา ร.ร. 
3.6 ใบไม๎ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร๎าง
อาชีพได๎ และโรงเรือนแพะ 
3.7 จัดแสดงน าเสนองานเครือ
รัชดาภิเษก 
3.8 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ทัศน
ศึกษา) 
3.9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ICT) 
3.10 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
(ลูกเสือ) 
3.11 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
3.12 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน 
3.13 ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
- 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

45,000 
 

45,000 
45,000 
45,000 

 
 

68,244 
90,000 
45,000 
45,000 

 
90,000 
135,000 
54,000 

 
126,000 

 
428,220 

 
234,000 
230,205 

 
- 

810,000 
 

171,413 

 
 

น.ส.วภิวานี 
 

นายสุเทพ 
น.ส.กฤษณา 
ศศิปารย์ณิชา 

 
 

นายบุญเยี่ยม 
นายบุญเยี่ยม 
นายอิสระ 
นายสุเทพ 

 
นายสุเทพ 
นายสุเทพ 
นายจ ารูญ 

 
นายสมพร 

 
นายสุรพล 

 
นายสุรเชษฐ์ 
นายสุรพล 

 
- 

นายสุรเชษฐ์ 
 

นายสุเทพ 

 
 

บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 

- 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
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10. รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน   
 จ านวนโครงการ  36 โครงการ   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งานบริหารที่

รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
7 
8. 
9. 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
15 
16 
 

17   
 

18 

พัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม /
สัมมนา / ไปราชการ ) 
พัฒนาการเรียนการสอน  ( ครูอัตรา
จ๎าง / ลูกจ๎าง / วิทยากร ) 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
การแขํงขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะ
นักเรียนฯ 
พัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 
 
พัฒนาการวัดผลประเมินผล 
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
พัฒนาปรับปรุงห๎องแนะแนว 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และ
ปวช.3 
To be number one teen 
dancercise 
โครงการติว GAT,PAT และ O-NET 
ม.3 ม.6 
โครงการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหา
ขาดเรียนตํอเนื่อง 
อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
อบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ตลาดนัดวิชาการ L.R.P 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห๎องสมุด
และสํงเสริมการอําน 
โครงการแขํงขัน Sport Dance For 
The Queen  
ห๎องชมรม To Be Number One  
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

พ.ย.62-มี.ค.63 
 
พ.ย.62-มี.ค.63 
 
พ.ย.62-มี.ค.63 
 
ส.ค.-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
มี.ค.62,ต.ค.63 
พ.ค.62 -มิ.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
มี.ค. 63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-มี.ค.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 

- 

1,800,000 
 

1,310,000 
 

1,800,000 
 

540,000 
 

40,000 
 

40,000 
18,000 
9,000 
18,000 

 
40,000 

 
18,000 

 
9,000 

 
 

18,000 
 

27,000 
45,000 
27,000 

 
40,000 

 
- 
 

นายพิสิทธิ์ 
 

นายพิสิทธิ์ 
 

กรรมการ
วิชาการ 
กรรมการ
วิชาการ 
กรรมการ
วิชาการ 

ก๎องเกียรติชัย 
นายบรรจง   

นางนิภาภรณ์   
นางเบญจรัตน ์

 
ก๎องเกียรติชัย 

 
นายพิสิทธิ์ 

 
นางเบญจรัตน ์

 
 

นายพิสิทธิ์ 
 

นางกฤษณา 
นางเบญจรัตน ์
นางสุวรรณาพร 

 
ก๎องเกียรติชัย 

 
- 
 
 

บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
งานแนะแนว 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 

- 
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19 
 
20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 
 

โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ 
(บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD) 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
สังคมศึกษา ฯ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
ภาษาไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระสุข 
ศึกษาและพลศึกษา 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
ศิลปะ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา
ดนตรีสากล 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา
ดนตรีไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา
นาฏศิลป์ไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา 
เกษตรกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา 
อุตสาหกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา 
คหกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา
พาณิชยกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชา 
คอมพิวเตอร์  

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 

4,500 
 

193,000   
 

63,000 
 

67,500 
 

147,600 
 

81,000 
 

296,000 
 

45,000 
 

58,000 
 

9,000 
 

36,000 
 

18,000 
 

27,000 
 

54,000 
 

31,500 
 

85,000 
 

นางสาวทัศพร 
 

นายยุทธการ 
 

นายเฉลิมพล 
 

นางรัมภา 
 

นายเชาวิวัฒน ์
 

ปณรรญธร 
 

นายอ านาจ 
(ศิลปักษา) 
นายอ านาจ 
(ตอบกุลฯ) 
นายเดชา 

 
นายศุภนิมิต 

 
นางชลนาฏ 

 
นายสุเทพ 

 
นายวิโรจน ์

 
นางสํองศรี 

 
นางชลธิชา 

 
นายสุรเชษฐ์ 

บริหารงานวิชาการ 
 
กลุํมสาระวิทย์ฯ 
 
กลุํมสาระคณิตฯ 
 
กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
กลุํมสาระสังคมฯ 
 
กลุํมสาระ
ภาษาไทย 
กลุํมสาระสุขฯ 
 
กลุํมสาระศิลปะ 
 
สาขาดนตรีสากล 
 
สาขาดนตรีไทย 
 
สาขานาฏศิลป์ 
 
สาขาเกษตรกรรม 
 
สาขาอุตสาหกรรม 
 
สาขาคหกรรม 
 
สาขาพาณิชยกรรม 
 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
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  11. กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

(อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให๎กับนักเรียนและ

ผู๎ปกครองด าเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,350 คน  
      คนละ 450 บาท 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,264 คน  
      คนละ 500 บาท 

(1,239,500) 
 
 

607,500 
 

632,000 

กลุํมบริหารงานงบประมาณ 

2. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให๎กับนักเรียนและ
ผู๎ปกครองด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,350 คน  
      คนละ 210 บาท 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,264 คน  
      คนละ 230 บาท 

(571,700) 
 

283,500 
 

290,720 

กลุํมบริหารงานงบประมาณ 

3. จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,350 คน  
      คนละ 440 บาท 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,264 คน  
      คนละ 475 บาท 

(2,388,800) 
1,188,000 

 
1,200,800 

กลุํมบริหารงานงบประมาณ 

4. จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 474 คน 
      คนละ 625 บาท 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 457 คน 
      คนละ 619 บาท 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 419 คน 
      คนละ 622 บาท 
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 408 คน 
      คนละ 673 บาท 
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 363 คน 
      คนละ 806 บาท 
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 375 คน 
      คนละ 818 บาท 
4.7 ระดับปวช. จ านวน 118 คน  
      คนละ 2,000 บาท 

(1,949,663) 
296,250 

 
282,883 

 
260,618 

 
274,584 

 
292,578 

 
306,750 

 
236,000 

กลุํมบริหารงานงบประมาณ 

 รวมทั้งสิ้น 6,149,663  
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ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศ กลุํมบริหารงานงบประมาณ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,9 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 11,12 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  171 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ราชรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงสร๎างการบริหารของโรงเรียนได๎แบํงการบริหารออกเป็น 4 กลุํมบริหาร ซึ่งประกอบไปด๎วย
กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารกิจการนักเรียน กลุํมบริหารทั่วไป และกลุํมบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพ่ือให๎แตํละกลุํมงานได๎บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผํานความรับผิดชอบของหัวหน๎าสถานศึกษา   
 การบริหารตามนโยบายดังกลําวจะบรรลุหรือประสพผลส าเร็จหรือไมํ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต๎องจะต๎องมีการก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติแกํ
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู๎ปฏิบัติ   
 ด๎วยความจ าเป็นดังกลําวกลุํมบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเป็นกลุํมงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่ได๎รับจัดการจัดสรรจนไปสูํการปฏิบัติและ
บรรลุหรือประสพผลส าเร็จตามนโยบาย  จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศ 

2.  วัตถุประสงค์   
ผลผลิต ( Outputs )  เพ่ือก าหนดงานในกลุํมบริหารงานงบประมาณไปสูํการปฏิบัติตามกรอบงาน

ของกลุํมบริหารงานงบประมาณ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes )  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานตํางๆในกลุํมบริหารงานงบประมาณ เพ่ือ

สนองนโยบาย 

3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของกลุํมบริหารงานงบประมาณสามารถด าเนินงานบรรลุตามนโยบายและเปูาหมาย
ของโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  สาธารณูปโภค 
2.  ยานพาหนะ 
3.  การระดมทรัพยากร 
4.  งานปฏิคม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

นางวิไลพร  สุขประเสริฐ 
นางรัสรินทร์  แพรํงสุวรรณ์ 
นายธงชัย  ดียิ่ง 
น.ส.ไพวรรณ  ศักดิ์สุระ 
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5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,220,400  บาท และงบบ ารุงการศึกษา                    
จ านวน 450,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 1,670,400 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบเงิน
บ ารุง กศ. 

รวม ไตรมาส 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

คําไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ 
คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
คําพัฒนาส านักงานบริหารงบประมาณ 
พัฒนาแผนงาน การเงินและบัญชี 
สํงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
พัฒนางานระดมทรัพยากร 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม 

1,080,000 
90,000 
9,000 
9,000 
9,000 
4,500 
4,500 
5,400 
9,000 

 

450,000 
- 
- 
- 

1,670,400 
90,000 
9,000 
9,000 
9,000 
4,500 
4,500 
5,400 
9,000 

 

- 
- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละการบริหารงานของกลุํม
บริหารงานงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
งานของกลุํมบริหารงานงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร๎อยละการบริหารงานในกลุํม
บริหารงานงบประมาณสนองนโยบาย
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศ กลุํมบริหารทั่วไป   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 10,11 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 10,11 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  169 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายสุพจน์  ปานใจนาม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงสร๎างการบริหารของโรงเรียนได๎แบํงการบริหารออกเป็น 4 กลุํมบริหาร ซึ่งประกอบไปด๎วย
กลุํมบริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารกิจการนักเรียน กลุํมบริหารทั่วไป และกลุํมบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพ่ือให๎แตํละกลุํมงานได๎บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผํานความรับผิดชอบของหัวหน๎าสถานศึกษา   
 การบริหารตามนโยบายดังกลําวจะบรรลุหรือประสพผลส าเร็จหรือไมํ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต๎องจะต๎องมีการก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติแกํ
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู๎ปฏิบัติ   
 ด๎วยความจ าเป็นดังกลําวกลุํมบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกลุํมงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกรอบงานในกลุํม ฯ เพ่ือไปสูํการปฏิบัติเพ่ือบรรลุหรือผลส าเร็จตาม
นโยบายของโรงเรียน  จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศในกลุํมบริหารทั่วไป 
 
2.  วัตถุประสงค์   

ผลผลิต (Outputs) เพ่ือก าหนดงานในกลุํมบริหารทั่วไปไปสูํการปฏิบัติตามกรอบงานของกลุํม
บริหารทั่วไป 

ผลลัพธ์ (Outcomes) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในกลุํมบริหารทั่วไป เพ่ือสนองนโยบาย  
เปูาหมายของโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของกลุํมบริหารทั่วไปสามารถด าเนินงานบรรลุตามนโยบายและเปูาหมายของโรงเรียน 
4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาห๎องบริหารทั่วไป 
2.  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
3.  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
4.  งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
5.  งานสารบรรณ 
6. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
7.  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติในโรงเรียน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

นายสุพจน์  ปานใจนาม 
นายวิโรจน์  นามนาค 
นายวีระพันธ์ บุญศักดาพร 
นางกัลยาณี  นามนาค 
นางสุภาพร  แซํแต๎ 
นายสุพจน์  ปานใจนาม 
นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ 
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8.  ธนาคารขยะ 
9. คํายมหิงสาสายสืบ 
10. ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 
11. ปรับปรุงห๎องพยาบาล 
12. เวชภัณฑ์ ยา 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

นายจ ารูญ สมจิต 
นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ 
นางสํองศรี  เหล็กสี 
น.ส.โกสุม  ประสงค์ทรัพย์ 
น.ส.โกสุม  ประสงค์ทรัพย์ 

 
5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  273 ,587 บาท และงบรายได๎สถานศึกษา 90,000 บาท 
รวมยอดทั้งสิ้น 363,587 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม ไตรมาส 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

คําวัสดุส านักงานห๎องบริหารทั่วไป 
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
คําวัสดุอุปกรณ์งานสารบรรณ 
คําวัสดุอุปกรณ์ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติในโรงเรียน         
คําวัสดุอุปกรณ์ธนาคารขยะ 
คําวัสดุอุปกรณ์คํายมหิงสาสายสืบ 
ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 
ปรับปรุงห๎องพยาบาล 
คําวัสดุเวชภัณฑ์ ยา 

18,000 
27,000 
18,000 
4,500 
18,000 
18,000 
18,000 
4,500 
18,000 
93,587 
9,000 
27,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

90,000 
- 
- 

18,000 
27,000 
18,000 
4,500 
18,000 
18,000 
18,000 
4,500 
18,000 
183,587 
9,000 
27,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละการบริหารงานของกลุํมบริหาร
ทั่วไปเป็นไปตามกรอบงานของกลุํมบริหาร
ทั่วไปเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร๎อยละการบริหารงานในกลุํมบริหารทั่วไป
สนองนโยบายโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศ กลุํมบริหารงานงบบริหาร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 9 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 11 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  169 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานงบบริหาร  
ผู้รับผิดชอบ  นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษามีจุดมุํงเน๎นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยยึด
การบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนตามล าดับ ในการด าเนินการเพ่ือสูํเปูาหมายจะประสบ
ความส าเร็จได๎ยอมข้ึนอยูํกับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายด๎าน เชํน ด๎านบุคลากร งบประมาณ  
เป็นต๎น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญท่ีเอ้ือตํอการพัฒนา คือ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นตัว
ชํวยในการสร๎างบรรยากาศ แรงจูงใจ  
 ด๎วยความจ าเป็นโรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศด๎านสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอสภาพทางจิตใจ
ของผู๎เรียน ที่มีตํอการจัดการเรียนการสอน และการใช๎ชีวิตในโรงเรียนได๎อยํางมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์   

ผลผลิต ( Outputs ) เพ่ิมบรรยากาศด๎านสถานที่และสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) การจัดการบริหารด๎านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมเกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร๎อยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของโรงเรียนสามารถด าเนินส าเร็จหือบรรลุตามนโยบายและเปูาหมายของโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คบลูกรัชดาสร๎างบ๎าน 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 
3. ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. อาเซียนศึกษา 
5. ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 
6. ติดกล๎องวงจรปิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
7. ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
8. ท าตาขํายนกพิราบอาคารอุตสาหกรรม 
9. ขุดลอกสระน้ า 
10. ปรับปรุงถังสํงน้ าประปา ร.ร. 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

น.ส.วภิวานี  สรุิยันต์ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
น.ส.กฤษณา  ไสยาศรี 
น.ส.ศศิปารย์ณิชา 
นายบุญเยี่ยม วงศรีษา 
นายบุญเยี่ยม วงศรีษา 
นายอิสระ  ชุมศรี 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
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11. ใบไม๎ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร๎างอาชีพได๎ และ
โรงเรือนแพะ 
12. จัดแสดงน าเสนองานเครือรัชดาภิเษก 
13.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ทัศนศึกษา) 
14. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ICT) 
15. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ลูกเสือ) 
16. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
17.จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
18. ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

นายจ ารูญ  สมจิต 
 
นายสมพร  ราชรักษ์ 
นายสุรพล วรศิริ 
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์ 
นายสุรพล วรศิริ 
นายสมพร  ราชรักษ์ 
นายสุรเชษร์ เสมียนรัมย์ 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,004,657  บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 
892,425 บาท  งบบ ารุงการศึกษา จ านวน 810,000 บาท  รวม 2,707,082 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ 
กพร. 

รวม ไตรมาส 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

คบลูกรัชดาสร๎างบ๎าน 
สวนพฤกษศาสตร์ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
อาเซียนศึกษา 
ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 
ติดกล๎องวงจรปิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
ท าตาขํายนกพิราบอาคารอุตสาหกรรม 
ขุดลอกสระน้ า 
ปรับปรุงถังสํงน้ าประปา ร.ร. 
ใบไม๎ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร๎างอาชีพได๎ และ
โรงเรือนแพะ 
จัดแสดงน าเสนองานเครือรัชดาภิเษก 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ทัศนศึกษา) 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (ICT) 
กิจกรรมพัฒนาผุ๎เรียน (ลูกเสือ) 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
ปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 
 

45,000 
45,000 
45,000 
45,000 
68,244 
  90,000  
45,000 
45,000 
90,000 
135,000 
54,000 

 
126,000 

 
 
 
 
 

171,413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

428,220 
234,000 
230,205 

 
 

45,000 
45,000 
45,000 
45,000 
68,244 
 90,000  
45,000 
45,000 
90,000 
135,000 
54,000 

 
126,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

810,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- ร๎อยละของบรรยากาศด๎านสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนการ
สอน 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร๎อยละของการจัดการบริหารด๎าน
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาการเรียนการสอน(อบรม/สัมมนา)งานพัฒนาครูและบุคลากร   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะงาน  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์  น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องทั้งด๎านความรู๎ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ จึงสํงครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะท าให๎สามารถจัดการเรียนการ
สอนได๎ตามจุดมุํงหมายของการศึกษา  คือ  เป็นคนดี  คนเกํง  และมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาโดยผํานการอบรมสัมมนา

ด๎านวิชาการทุกคน  อยํางน๎อยปีละ  1  ครั้ง 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  ครูน าความรู๎  ประสบการณ์จากการอบรม สัมมนามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ร๎อยละ 5 
 
4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1.   การประชุม  การอบรม  และสัมมนา 
 
2.   การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศการพัฒนา 
      ครูและบุคลากร 
3.   สรุปและประเมินผล 

ต.ค.62 – มี.ค.63 
เม.ย.62 – ก.ย.63 
มี.ค.62 - ก.ย.63 

 
ต.ค.62 

- คณะกรรมการวิชาการ 
 
- คณะกรรมการวิชาการ 
 
- คณะกรรมการวิชาการ 
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5.  งบประมาณ  
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว  จ านวน  1,800,000   บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 คําเบี้ยเลี้ยง  คําที่พัก  คําพาหนะ 

การประชุม  อบรม  สัมมนา  
1,800,000 - 1,800,000 1 และ 3 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
สถิติครูและบุคลากรที่เข๎ารับการประชุม  
อบรม  และสัมมนา 

 
n/a 

 
100 

 
เปรียบเทียบสถิติ

การประชุม 
อบรม   สัมมนา 

 
แบบรายงานการ

การประชุม 
อบรมและสัมมนา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5 
 

 
n/a 

 
100 

 
ตรวจสอบการใช๎
แผนการเรียนรู๎ 

 

 
แบบการรายงาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ๎างสอน/วิทยากร ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์  น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – มี.ค.63, เม.ย.63 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งท าหน๎าที่ในการก ากับให๎การเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไปสูํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  แตํในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ครูผู๎สอนที่ไมํเพียงพอ เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดจ๎างครู  หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเข๎า
มาท าหน๎าที่ในการจัดการเรียนการสอนให๎เพียงพอ  หรือเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  สอบคัดเลือกครูอัตราจ๎างและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  10   คน 

(กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  และกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 2.2  เชิงคุณภาพ (Outcomes)  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตํอการจัดการ
เรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ขาดแคลน 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่โรงเรียนขาดแคลน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจปัญหาและความต๎องการ 
2.  สอบคัดเลือก 
3.  ด าเนินการจัดจ๎าง 
 
4.  สรุปประเมินผล /การประเมินคุณภาพ 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

พ.ย.62– มี.ค.63 
พ.ค.63 – ก.ย.63 
มี.ค.63 , ก.ย.63 

หัวหน๎ากลุํมสาระ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
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5. งบประมาณ    
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  452,660 บาท  และงบบ ารุงการศึกษา                

จ านวน 857,340 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 1,310,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบบ ารุง 

กศ. 
รวม ไตรมาส 

1 คําตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน 

452,660  857,340 1,310,000 - 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ขาดแคลน  หรือ 
เหมาะสมตามเกณฑ์ กค.ศ. 

 
n/a 

 
90 

 
เปรียบเทียบ
จ านวนครู 

กับนักเรียนตาม
เกณฑ์  กค.ศ. 

 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ  กค.ศ. 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ขาดแคลนครูจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(คณิตศาสตร์/ภาษาตํางประเทศ/สังคม
ศึกษา) 

 
n/a 

 
95 

 
สังเกต 

สอบถาม 
รายงานการเรียน

การสอน 

 
แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล   
 ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู๎  
ที่จะมุํงไปสูํผลสัมฤทธิ์ตัวผู๎เรียน  ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการเรียนการสอนที่จะให๎เกิดความหลากหลาย
คือ สื่อการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู๎สอนจะต๎องมีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมใหมํๆ
มาพัฒนาการเรียนการสอน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ชุด 
2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูน าสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใช๎จัดการเรียนการ

สอนอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ร๎อยละ 5 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจสื่อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการ     
    ศึกษาของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2.  จัดท าสื่อการเรียนรู๎ 
3.  การประเมินคุณภาพ 

ต.ค.62 
 

ต.ค.62 - เม.ย.63 
มี.ค.63 - ก.ย.63 

ครูผู๎สอนทุกคน 
 
ครูผู๎สอนทุกคน   
ครูผู๎สอนทุกคน/หน.กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
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5.  งบประมาณ   
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,800,000  บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 คําวัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 1,800,000 - 1,800,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   ร๎อยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
n/a 

 
90 

 
ตรวจสอบ นิเทศ 

 
แบบบันทึกการใช๎
สื่อทะเบียนสื่อ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
95 

 
ผลการประเมิน
การเรียนนักเรียน 

 
แบบรายงานผล
การเรียนนักเรียน 
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ชื่อโครงการ  แขํงขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5,6 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัด   ให๎เกิดความเป็นเลิศในด๎านการเรียน   
ด๎านดนตรี  และด๎านศิลปะอยํางตํอเนื่อง  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ด๎านวิชาการท้ัง 8 กลุํมสาระ  
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลส าเร็จจากการแขํงขันศิลปหัตถกรรม  8  กลุํมสาระสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลส าเร็จของนักเรียนที่การเข๎ารํวมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมจากการได๎รับเหรียญทอง 
ร๎อยละ 52.34 เป็นร๎อยละ 62 และเป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันระดับภาคจากร๎อยละ 22.42 เป็นร๎อยละ 30 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
      1.1 ระดับกลุํมโรงเรียน 
      1.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.3 ระดับภาค 
      1.4 ระดับประเทศ 
2. ตลาดนัดวิชาการ 

 
กันยายน 2562 
ตุลาคม 2562 

พฤศจิกายน 2562 
กุมภาพันธ์ 2563 
สิงหาคม 2563 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
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5.  งบประมาณ  
  งบประมาณ  จากงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน  540,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 วัสดุประกอบการฝึก 8 กลุํมสาระ - 540,000 540,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ร๎อยละนักเรียนมีผลส าเร็จจากการ
แขํงขันศิลปหัตถกรรม  8  กลุํมสาระสูงขึ้น 
 (เหรียญทองระดับพ้ืนที่การศึกษา) 
 

 
52.34 

 
62 

 
เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แขํงขันระดับ
พ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบสรุปผลการ
แขํงขันทุก
รายการระดับ
พ้ืนที่การศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ร๎อยละนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎าแขํงขัน
ระดับภาคสูงขึ้น 

 
22.42 

 
30 

 
เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แขํงขันระดับภาค 

 
แบบสรุปผลการ
แขํงขันทุก
รายการระดับ
ภาค 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์  น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานวิชาการเป็นหนํวยจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส าคัญหนํวยหนึ่ง  ที่มีบทบาทตํอการ

สํงเสริม  พัฒนาด๎านวิชาการแกํบุคลากรภายในโรงเรียน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการจัดการศึกษาอยูํ
ตลอดเวลา  และให๎เกิดความตํอเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.  วัตถุประสงค์   

 2.1  ผลผลิต (Outputs)  มีเครื่องมือ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสํงเสริมการพัฒนา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  ส านักงานวิชาการมีความพร๎อมตํอการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เอ้ือ
ตํอการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสํงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  8  กลุํมสาระเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท า  จัดหาเครื่องมือ  สื่อนวัตกรรม 
ทางการศึกษา  
2.  การจัดท า  จัดเก็บระเบียนวัดผลและ 
ทะเบียนทางวิชาการ 
3.  การพัฒนาระบบงานวิชาการ 
4.  สรุปและประเมินผล 

ต.ค. – ธ.ค. 62 
 
มี.ค.  63 
 
ต.ค.62 – ก.ย. 63 
ต.ค.  63 

คณะกรรมการวิชาการ 
 
คณะกรรมการวิชาการ 
 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
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5.  งบประมาณ    

เงินงบประมาณ  จากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  40,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 

1 คําครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ตู๎เหล็กมีชั้นใสํปพ. 5 ตู๎ 
- คอมพิวเตอร์ส านักงานทดแทนเครื่อง
เกํา 2 เครื่อง 
- เครื่องปริ้นเตอร์ สี 2 เครื่อง 
- เครื่องท าลายเอกสาร 1 เครื่อง 
- เครื่องเคลือบเอกสาร 1 เครื่อง 
                    ฯลฯ 

40,000 - 40,000 - 

 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

ร๎อยละของความพึงพอใจในการสํงเสริมการ
พัฒนากลุํมสาระการเรียนสูงขึ้น 

 

n/a 

 

20 

 

การสังเกต 

การสอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎สูงขึ้น 

 

n/a 

 

5 

 

การทดสอบผล
การเรียนรู๎ 

 

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู๎ 

 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 5 
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สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายก๎องเกียรติชัย  ทบวงศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  มี.ค.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน  
โดยมีขั้นตอนส าคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎สอนได๎รับการพัฒนาที่เน๎นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูผู๎สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงในทุกรายวิชา 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  อบรมการวัดผลตามสภาพจริง 
2.  การตรวจสอบการจัดท า ปพ.5 
 
3.  สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
       

มี.ค.63 
ม.ค.63 - มี.ค.63 

 
ต.ค.63 - มี.ค.63 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
หน.กลุํมสาระและงานวัดผล 
และประเมินผล 
หน.กลุํมสาระและงานวัดผล 
และประเมินผล 
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5.  งบประมาณ    
 งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน   40,000   บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

คําวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม 
คําอาหาร  อาหารวําง 
คําทะเบียน  ระเบียน 

20,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 

20,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
    ร๎อยละของครูที่สามารถประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกตการ

สอน 
การนิเทศ 

 
แบบสังเกตการ

สอน 
แบบนิเทศการ

สอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎เพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
5 

 
การทดสอบผล

การเรียนรู๎ 
รายงานผลการ

สอน 

 
แบบทดสอบผล

การเรียนรู๎ 
แบบรายงานผล

การสอน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล  
เพ่ือให๎การบริการงานแนะแนวเป็นไปได๎อยํางทั่วถึง มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสที่จะได๎รับ

ข๎อมูล  ขําวสารในการเลือกท่ีจะศึกษาตํอ  ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs ) นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ได๎รับขําวสาร  ข๎อมูล  และ 

สามารถเลือกศึกษาตํอ  ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได๎  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  95 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   

      2.2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผํานการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ร๎อยละ  95  ของนักเรียนที่ต๎องการศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      2.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผํานการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ร๎อย
ละ  95  ของนักเรียนที่ต๎องการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ผํานเกณฑ์การคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษาตามล าดับ ร๎อยละ  95  ของนักเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดแนะแนวการบริการให๎ค าปรึกษา 
2. จัดแนะแนวการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
3. พิจารณาทุนเพ่ือการศึกษา 
4. การจัดท าข๎อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ต.ค.62 –  ก.ย.63 
ต.ค.62 –  ก.ย.63 
ต.ค.62 –  ก.ย.63 
ต.ค.62 –  ก.ย.63 

นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
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5.  งบประมาณ   
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 
3 

คําวัสดุ  อุปกรณ์การบริการให๎ค าปรึกษา 
คําวัสดุ  อุปกรณ์การจัดแนะแนว
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
คําวัสดุ  อุปกรณ์การจัดท าข๎อมูลพื้นฐาน
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

10,000 
5,000 

 
3,000 

 

- 
- 
- 
- 

10,000 
5,000 

 
3,000 

 

- 
- 
- 
- 

 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   -  ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3,6 ได๎รับขําวสาร  ข๎อมูลการศึกษาตํอและ 
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัด 

 
n/a 

 

 
95 

 
สังเกต 
บันทึกการบริการ 

 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   -  ร๎อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผํานการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4   
   -  ร๎อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผํานการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
95 
 
 

95 

 
การทดสอบ 
 
 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงห๎องแนะแนว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิภาภรณ์  แย๎มศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.62 –ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. หลักการและเหตุผล 

  งานแนะแนวเป็นงานที่ส าคัญอยํางหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง ด๎านความสามารถ ความรู๎ สติปัญญา และบุคลิกภาพควบคูํกันไป นอกจากนี้ยังปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข๎ากับสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นงานบริการหลักซึ่งต๎องจัดให๎ได๎ทั่วถึง การ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ รวมถึงการจัดห๎องให๎เป็นศูนย์กลางของการให๎บริการ แนะแนว
ของโรงเรียนเพื่อให๎เกิดผลดีตํอนักเรียน 

 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Outputs)   
1) เพื่อพัฒนางานแนะแนวให๎สามารถให๎บริการได๎กว๎างขวางและท่ัวถึง 

        2) เพื่อให๎ห๎องแนะแนวมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู๎ 
        3) เพื่อพัฒนาสื่อและเครื่องมือแนะแนวให๎ทันสมัยพร๎อมใช๎การได๎ดี 

  2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1) นักเรียนทุกคนสามารถใช๎บริการห๎อง เพ่ือให๎ค าปรึกษา  บ าบัด  แก๎ปัญหาด๎านตํางๆ 
2) นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ

สนใจ เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผํานกิจกรรมอยํางสร๎างสรรค์ 
 3.  เป้าหมาย 

 เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎ห๎องในการให๎ค าปรึกษา บ าบัด  สามารถจัดบริการหลักทั้ง 5 บริการให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีห๎องแนะแนวที่มีสื่อ เครื่องมือและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎  
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4.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

- จัดซื้อวัสดุส าหรับจัดท าห๎อง มี.ค. 63 - นางนิภาภรณ์  แย๎มศรี 

 -  ตกแตํงห๎อง ส.ค. 63 

  

5. งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว  9,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ รวม ไตรมาส 
1. คําวัสดุอุปกรณ์ในการตกแตํงห๎อง 9,000   - 9,000   - 

รวม 9,000   - 9,000    
 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร๎อยละของนักเรียนได๎รับบริการ 
แนะแนวทั้ง 5 บริการ 

95% การสังเกต แบบประเมินผล/
สังเกตจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจรัตน์   ใจภพ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด๎วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่วํา  “ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎นักเรียนได๎น าความรู๎  ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาตํอ ในการนี้เพ่ือเป็นการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และเพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา จึงจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปีอยํางตํอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข๎ารํวมโครงการตามจ านวนตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 100 

 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
  1.  นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร๎อยละ 90 
  2.  นักเรียนได๎รับขวัญและก าลังใจในการศึกษาตํอ หรือประกอบอาชีพ 
3.  เป้าหมาย 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข๎ารํวมโครงการจ านวนร๎อยละ 90 มีความ
พึงพอใจตํอโครงการในระดับมาก 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กุมภาพันธ์ 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน กุมภาพันธ์ 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม มีนาคม 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 20 มีนาคม 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
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5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

คําอาหารและเครื่องดื่ม 
คําจัดสถานที่ 
คําจัดท าบายศรีสูํขวัญ 

10,000 
6,000 
2,000 

- 
- 
- 

10,000 
6,000 
2,000 

- 
- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
และปวช.3 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน

การเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
และปวช.3 เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
- นักเรียนได๎รับขวัญและก าลังใจในการศึกษา
ตํอ หรือประกอบอาชีพ 
 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
90 
 
 

100 

 
การสอบถาม 

 
 

การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  โครงการ   To  Be  Number  One Teen  Dancercise  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมยํอยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายก๎องเกียรติชัย  ทบวงศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 62 - มี.ค. 63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติด ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพรํระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สํงผล
กระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล๎อม รวมทั้งด๎านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ 

ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหํวงใยตํอประชาชนชาวไทยเป็น
อยํางยิ่งโดยเฉพาะกลุํมเยาวชน  อายุระหวําง  6-25 ปี  จ านวน  21 ล๎านคน  ซึ่งถือเป็นกลุํมเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือให๎การรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในประเทศด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ โดยความรํวมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุ๎นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักวําการที่จะ
เอาชนะปัญหายาเสพติดมิใชํหน๎าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แตํทุกคนในชาติจะรํวม
แรงรํวมใจกันเป็นพลังของแผํนดินที่จะตํอสู๎และเอาชนะปัญหายาเสพติดให๎ได๎โดยเร็ว    โครงการ  To  Be  
Number  One  เป็นโครงการเพ่ือรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  โดยทรงมีพระประสงค์มุํงเน๎น
การรณรงค์ในกลุํมเปูาหมายหลัก  คือ  วัยรุํนและเยาวชน  โดยกลวิธีสร๎างกระแสการแสดงพลังอยํางถูกต๎อง 
โดยไมํข๎องแวะกับยาเสพติด  การเสริมสร๎าง ภูมิค๎ุมกันทางจิตให๎แกํเยาวชนในชุมชน  จัดระบบการบ าบัดรักษา
รองรับ  ภายใต๎โครงการ “ใครติดยา  ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสูํสังคมและปูองกันการกลับมาเสพซ้ า   
ตลอดจนการสร๎างเครือขํายสมาชิกและชมรม To  Be  Number  One  เพ่ือรํวมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให๎กับชีวิต เพ่ือให๎เกิดคํานิยมของการ เป็นหนึ่ง 
โดยไมํต๎องพ่ึงยาเสพติด    เพราะการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได๎เพราะทุกคนตํางมีดีอยูํ ในตัวเอง  หากค๎นพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ  สนใจและมีความถนัด  สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได๎  ท าแล๎วมีความสุข       มี
ความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 
 To  Be  Number  One Teen  Dancercise  Thailand  Championship  เป็นกิจกรรมหนึ่งของ
โครงการ  To  Be  Number  One  เป็นกิจกรรมการประกวดการเต๎นของเยาวชน  โดยแบํงออกเป็น  3  รุํน
อายุ  ได๎แกํ  Junior  อายุ  6-9  ปี  Pre-Teenage  อายุ  10-14  ปี และรุํน  Teenage  อายุ  15-22 ปี  ทีม
ที่ได๎เป็นตัวแทนของจังหวัดจะได๎เข๎าแขํงขันในระดับภาค    หรือในระดับประเทศตํอไป  

ในปีการศึกษา  2561 ที่ผํานมา  ทีม  Group Royal Crew (G.R.C.)  ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก  ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันและได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
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ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งปีการศึกษา  2562  นี้ ทีมของโรงเรียนได๎รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของจังหวัด
บุรีรัมย์เข๎ารํวมการแขํงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไมํต๎องแขํงขันระดับจังหวัด  ในฐานะแชมป์
ประเทศไทย  ซึ่งรายการนี้จะท าการแขํงขันเพ่ือคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนนี้  
และแขํงขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Outputs)   

1. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One Teen  Dancercise ของโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ได๎รับการปลูกฝังคํานิยมและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ ไมํยุํงเกี่ยวกับ   ยาเสพติด  

2. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One Teen  Dancercise ของโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษกได๎รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผํานกิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ เกิดคํานิยมและเกิดภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ ไมํยุํงเก่ียวกับ   

ยาเสพติด 
2. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ

สนใจ เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผํานกิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 

นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One Teen  Dancercise ของโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษกได๎รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ให๎เป็นคนรุํนใหมํที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผํานกิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ สามารถเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับ
ภาคและระดับประเทศ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

- การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- นักเรียนเข๎าคํายฝึกซ๎อมการเต๎น 

ต.ค. 62 - นายก๎องเกียรติชัย  ทบวงศรี 

- นางเบญจรัตน์  ใจภพ 

- นายพิสิทธิ์  น๎อยพลี 

- นางนิภาภรณ์  แย๎มศรี 

- นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา 

 

 

นักเรียนตัวแทนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวมการ
แขํงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ย. 62 

- ทีมท่ีได๎รับการคัดเลือกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข๎าคํายฝึกซ๎อมและเตรียม
ทีมเพ่ือเข๎าแขํงขันในระดับประเทศ 

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 

- ทีมท่ีได๎รับการคัดเลือกเข๎าแขํงขันใน
ระดับประเทศ 

ก.พ. 63 

 

5. งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน 40,000 บาท   รายละเอียดคําใช๎จํายในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   มีดังตํอไปนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1. คําชุดการแขํงขัน(ตาม Concept ของงาน)  -  - 
2. คําวิทยากรฝึกซ๎อม  -  - 
3. คําเครื่องส าอาง  -  - 
4. คําอาหารนักเรียนเข๎าคําย  -  - 

รวม 20,000 - 20,000 - 
รายละเอียดคําใช๎จํายในระดับประเทศ   มีดังตํอไปนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1. คําชุดการแขํงขัน(ตาม Concept ของงาน)  -  - 
2. คําวิทยากรฝึกซ๎อม  -  - 
3. คําเครื่องส าอาง  -  - 
4. คําอาหารนักเรียนเข๎าคําย  -  - 
5. คําอุปกรณ์ประกอบการแขํงขัน  -  - 

รวม 20,000 - 20,000 - 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี 
ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  
Number  One Teen  Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเข๎ารํวมการแขํงขัน
ได๎ 

 
n/a 

 
100 

 
จ านวนครั้งในการ
เข้าร่วมแข่งขัน 

 
สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  
Number  One Teen  Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได๎
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ เข๎ารํวมการแขํงขัน
ในระดับตํางๆ ได๎ 

 
n/a 

 
100 

 
ดูจากผลการ
แข่งขันระดับต่างๆ 

 
สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน 
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ชื่อโครงการ  โครงการติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม  ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด๎วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่วํา  “ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎นักเรียนได๎น าความรู๎  ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาตํอ ในการนี้กลุํมบริหารวิชาการ
มีก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ขึ้น เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับระบบการรับเข๎ารูปใหมํของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/สาขา ที่ตรง
กับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการท าข๎อสอบ GAT,PAT และ O-NET 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํการสอบจริงให๎กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งสิ้นจ านวน 830 คน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   

                1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข๎ารํวมโครงการจ านวนตาม
เปูาหมายร๎อยละ 100 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
       1.  นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร๎อยละ 90 
       2.  นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับระบบการรับเข๎ารูปใหมํของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือก
คณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการท าข๎อสอบ 
GAT,PAT และ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํ
การสอบจริงให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวมโครงการ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบการรับเข๎ารูปแบบใหมํของมหาวิทยาลัย ร๎อยละ 90  

3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวม 
โครงการ สามารถเลือกคณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ร๎อยละ 90 
 3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวมโครงการ 
ร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจตํอโครงการอยูํในระดับดีขึ้นไป 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2562 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน ธันวาคม 2562 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม 2563 กลุํมบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 คําลงทะเบียนและเอกสาร 18,000 - 18,000  

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน

การเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

 
n/a 
n/a 

 

 
90 
100 

 
การสอบถาม 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  โครงการประชุมผู๎ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนตํอเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.62 – ก.ย.62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด๎วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่วํา  “ผู๎เรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาตํอ ในการนี้เพื่อให๎นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนตํอเนื่องได๎รับการแก๎ไขและ
เพ่ือให๎จบพร๎อมรุํนจึงต๎องอาศัยความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   
     1. ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน 

ที่มีปญัหาขาดเรียนตํอเนื่อง เข๎ารํวมโครงการจ านวนตามเปูาหมายร๎อยละ 100 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
      1.  ผู๎ปกครองนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก  
ร๎อยละ 90 
      2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียน
นาน ได๎รับการแก๎ไขผลการเรียนและจบพร๎อมรุํน ร๎อยละ 90 
3.  เป้าหมาย 

     1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียน
นาน ได๎รับการแก๎ไขผลการเรียนและจบพร๎อมรุํน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มกราคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

2. ประชุมวางแผนงาน มกราคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

3. ด าเนินกิจกรรม มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 
กรกฎาคม –สิงหาคม 2563 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

4. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม 2563 
กันยายน 2563 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  9,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบ อุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 

คําอาหารและเครื่องดื่มผู๎ปกครอง 
ตามจ านวนนักเรียนที่มีปัญหา 

9,000 
 

 
 

9,000 
 

- 
 

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของผู๎ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 
และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนนาน ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน

การเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มี
ปัญหาขาดเรียนนานได๎รับการแก๎ไขผลการ
เรียน และจบพร๎อมรุํน 

 
n/a 

 
 
 

 
90 
 
 
 

 
การสอบถาม 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



120 
 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม  ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น๎อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หมวดที่ 4 แนวทางการจัด 
การศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต๎องเน๎นความส าคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตํละระดับการศึกษา ให๎นักเรียนมีความรู๎ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต ( Outputs )   
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข๎ารํวมโครงการจ านวนตามเปูาหมายร๎อยละ 100 

 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
  1.  นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร๎อยละ 90 
  2.  นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวมโครงการเข๎าใจเกี่ยวกับ แนวทางการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข ร๎อยละ 90  

3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวมโครงการ สามารถเลือก 
ประกอบอาชีพ ที่ตรงกับความรู๎ความถนัดของตนเอง ร๎อยละ 90 
 3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 90  
มีความพึงพอใจตํอโครงการอยูํในระดับดีขึ้นไป 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ม.ค.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน ม.ค.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม ม.ค.-ก.พ.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ มี.ค.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 

 
5.  งบประมาณ   

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

คําลงทะเบียนและเอกสาร 
คําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 

5,000 
13,000 

- 
- 

5,000 
13,000 

- 
- 

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน
การเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 
n/a 
n/a 

 

 
90 
100 

 
การสอบถาม 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  โครงการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางกฤษณา  ไสยาศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู๎เรียนโดยมีขั้นตอนส าคัญหลายประการ  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร๎างองค์ความรู๎ให๎กับ
บุคลากร (ครูผู๎สอน) ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการกระตุ๎นให๎บุคลากรได๎คิดค๎นพัฒนานวัตกรรมใหมํ
ในด๎านการเรียนการสอนตํอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  (Outputs) ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูผู๎สอนคิดค๎นพัฒนาและมีนวัตกรรมใหมํๆ ในด๎านการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ประชุมวางแผน พ.ค.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ด าเนินกิจกรรม มิ.ย.-ก.ย.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
สรุปและประเมินโครงการ ก.ย.63 กลุํมบริหารงานวิชาการ 

 
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน 27,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

คําวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการจัดอบรม 
คําอาหารกลางวัน 
คําตอบแทนวิทยากร เหมาจําย 

2,000 
15,000 
10,000 

- 
- 
- 

2,000 
15,000 
10,000 

- 
- 
- 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต 
-ร๎อยละของครูที่สามารถ
ประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงเพิ่มขึ้น 

 
n/a 

 
 
 

 
95 
 
 
 

 
การสังเกตการ
สอนการนิเทศ 

 
แบบสังเกต 

การสอนนิเทศการ
สอน 

ผลลัพธ์ 
ร๎อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 

 
5 

 
การทดสอบผล

การเรียนรู๎ 
รายงานผลการ

สอน 

 
แบบทดสอบการ

เรียนรู๎ แบบรายงาน
ผลการสอน 
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ชื่อโครงการ  โครงการตลาดนัดวิชาการ L.R.P 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc  
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจรัตน์  ใจภพ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 

1. หลักการและเหตุผล 
ด๎วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 22 ที่วํา “ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ทักษะและกระบวนการ
ทางวิชาการไปใช๎ในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาตํอ ในการนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องทั้งด๎านความรู๎ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  (Outputs)  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ปวช.1-3 เข๎ารํวมโครงการตามจ านวนตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 100 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร๎อยละ 90 
2. นักเรียนได๎รับความรู๎ และประสบการณ์ในการสร๎างองค์ความรู๎ในการเรียนทั้งทางด๎าน

วิชาการ และด๎านอาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
  1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1-6 และ ปวช.1-3 เข๎ารํวมโครงการจ านวนร๎อยละ 90 มีความพึง
พอใจตํอโครงการในระดับมาก 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ประชุมวางแผน ต.ค.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ด าเนินกิจกรรม พ.ย.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
สรุปและประเมินโครงการ พ.ย.62 กลุํมบริหารงานวิชาการ 
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5. งบประมาณ  
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  จ านวน 45,000 บาท 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 

คําจัดสถานที่  
คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในแตํ
ละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

- 
- 
 

5,000 
40,000 

5,000 
40,000 

- 
- 
 

 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต(Outputs) 
-ร๎อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ 
ปวช.3 ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
n/a 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
บันทึกการเข๎ารํวม

กิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียนการ

เข๎ารํวมกิจกรรม 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
-ร๎อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ 
ปวช.3 เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
-นักเรียนได๎รับขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาตํอ หรือ
ประกอบอาชีพ 

 
n/a 

 
 
 

n/a 
 
 

 
90 
 
 
 

100 

 
การสอบถาม 

 
 
 

การสอบถาม 

 
การสอบถาม 

 
 
 

การสอบถาม 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานห๎องสมุดและสํงเสริมการอําน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อ 2, 6  
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 , 13 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณาพร  บาลโสง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 

1. หลักการและเหตุผล 
ห๎องสมุดโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระบบที่มีการจัดมวล

ประสบการณ์ให๎แกํนักเรียนตามหลักสูตร  คือมุํงให๎นักเรียนรู๎จักหาวิธีการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยการค๎นคว๎า  
แสวงหาความรู๎เพื่อน าไปสูํการคิดเป็น  ท าเป็นแก๎ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรที่สร๎างขึ้น
จากการปรับสภาพให๎เข๎ากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ห๎องสมุดจึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
กลุํมสาระเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  ห๎องสมุดมีสื่อส าหรับการสืบค๎นที่หลากลายและพอเพียงตํอความต๎องการของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ผลลัพธ์   
2.2.1  นักเรียนใช๎บริการค๎นคว๎าเพ่ือแสวงหาความรู๎ในห๎องสมุดเพิ่มขึ้น 
2.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
             เพ่ิมอัตราจ านวนการอําน  การค๎นคว๎าและสืบค๎นของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อหนังสือ ธ.ค.62 ,  มิ.ย.63 นางสุววรณาพร  บาลโสง 
จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ พ.ย.62 –  ก.ย.63 นางสุววรณาพร บาลโสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเทคนิค พ.ย. – ธ.ค.62 นางสุววรณาพร บาลโสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในงานสอน พ.ย. – ธ.ค.62 นางสุววรณาพร บาลโสง 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน 27,000 บาท 
 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช๎งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. งบหนังสือ รวม 

จัดซื้อหนังสือ 27,000 -  27,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต 
-ร๎อยละของนักเรียนทุกระดับ
ที่ใช๎บริการห๎อสมุดเพ่ือการ
สืบค๎นค๎นคว๎าหาความรู๎ 
-ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียน
ทุกกลุํมสาระเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
 

2.62 

 
90 
 
 

2.85 

 
สังเกตนับสถิติ
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบสังเกต 

เครื่องนับจ านวน 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษา
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจาก
จบการศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการ   แข่งขัน Sport Dance   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
รหัสกิจกรรมยํอยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายก๎องเกียรติชัย  ทบวงศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. 62 - ก.ย. 63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจ ให๎มีเวทีในการ
แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และหํางไกลจากสารเสพติด  จึงได๎จัดท าโครงการ
เพ่ือสํงนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด๎านการเต๎น เข๎ารํวมประกวดและแขํงขัน ในโครงการตามที่หนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยเน๎นเรื่องการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ใช๎กีฬาเป็นสื่อ หํางไกลจากสาร
เสพติด 

ในปีที่ผํานๆ มา ทีม  Group Royal Crew (G.R.C.)  ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ได๎เข๎า
รํวมการแขํงขันและได๎รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
บํอยครั้ง และยังสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎ารํวมการแขํงขันระดับโลกด๎วย   
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Outputs)   

1. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One  ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได๎รับการปลูกฝังคํานิยมและเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันทางจิตใจ ไมํยุํงเก่ียวกับ   ยาเสพติด  

2. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกได๎รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผําน
กิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ เกิดคํานิยมและเกิดภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ ไมํยุํงเก่ียวกับ           
ยาเสพติด 

2. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผํานกิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ 
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3. เป้าหมาย 

นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผํานกิจกรรมการเต๎นอยํางสร๎างสรรค์ สามารถเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับภาคและระดับประเทศ  

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 

- การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- นักเรียนเข๎าคํายฝึกซ๎อมการเต๎น 

พ.ย. – ก.พ.  63 - นายก๎องเกียรติชัย  ทบวงศรี 

- นางเบญจรัตน์  ใจภพ 

- นายพิสิทธิ์  น๎อยพลี 

- นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา 

 

 

- นักเรียนตัวแทนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวม
การแขํงขันในระดับจังหวัด 

มี.ค. – มิ.ย. 63 

- นักเรียนตัวแทนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารํวม
การแขํงขันในระดับภาค 

ก.ค. –  ส.ค. 63 

- ทีมท่ีได๎รับการคัดเลือกเข๎าแขํงขันใน
ระดับประเทศ ระดับอ่ืนๆ 

ก.ย.  – ต.ค. 63 

 

5. งบประมาณ 

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน 40,000 บาท 
รายละเอียดคําใช๎จํายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีดังตํอไปนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1. การแขํงขัน Cover dance  10,000 - 10,000 - 
2. การแขํงขัน Sneaker Show Case 10,000  10,000 - 
3. การแขํงขัน Hip Hop Dance 

Championship 
   15,000     15,000 - 

4. การแขํงขัน Secon Street Dance 3,000  3,000 - 
5. การแขํงขัน To Be Number One Idol 2,000  2,000  
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี 
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันได๎ 

 
n/a 

 
100 

 
จ านวนครั้งในการ
เข้าร่วมแข่งขัน 

 
สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To  Be  Number  
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได๎
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและ
ความสนใจ เข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตํางๆ ได๎ 

 
n/a 

 
100 

 
ดูจากผลการ
แข่งขันระดับต่างๆ 

 
สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทัศพร บุญมาพิลา 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.62 –ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล  

 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให๎การด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญที่จะต๎องขับเคลื่อนให๎เกิดความเข๎มแข็งตํอเนื่องและยั่งยืน ในปีการศึกษา 
2553 และ         ปีการศึกษา 2554 ได๎ก าหนดให๎เป็นปีแหํงการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบด๎าน พร๎อม
ทั้งรณรงค์ให๎จัดกิจกรรม  เพ่ือรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ซึ่งจาก
การจัดกิจกรรมดังกลําวท าให๎โรงเรียนทราบวํามีจ านวนนักเรียนที่ประสบปัญหาและสมควรได๎รับการบ าบัด 
ฟ้ืนฟูดูแลชํวยเหลือนักเรียนพิเศษอยํางไร โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให๎คณะครู และบุคลากรโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู๎นักเรียนพิเศษ (บกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ : LD) อยํางเป็นระบบ และเพ่ือให๎นักเรียนนักเรียนพิเศษ ได๎รับการชํวยเหลือไปในทิศทาง
เดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต ( Outputs )     นักเรียนพิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎ และสามารถเลือกศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและ
ความถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 

 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   

 2.2.1  นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD)  ผํานเกณฑ์การคัดเลือกเข๎า
ศึกษาตํอระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ  80 
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3.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

 นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD)  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนและ
สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ ร๎อยละ 80  ของนักเรียน 

             เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD)  ผํานเกณฑ์การคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับ
มัธยม- ศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ ร๎อยละ 80  
ของนักเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1.  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนพิเศษ 
2. ด าเนินการประเมินผลนักเรียนพิเศษ 
3.  ด าเนินการประชุมวางแผนงาน
คณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
4.  ด าเนินการประชุมและประสานงาน
ครูที่ปรึกษาท่ีมีนักเรียนพิเศษ 
5.  ด าเนินการประชุมและประสานงาน
ผู๎ปกครองที่มีนักเรียนพิเศษ 
6.  ออกนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษในชั้น
เรียนและเยี่ยมบ๎านนักเรียนพิเศษ 
7. ด าเนินการสรุปผลความส าเร็จของ
นักเรียนพิเศษที่ผํานการคัดเลือกเข๎า
ศึกษาตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกอบอาชีพ 

ต.ค.62 –ก.ย.63 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
 
ต.ค.62 –ก.ย.63 
 

นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
 
นางสาวทัศพร  บุญมาพิลาและคณะ 
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5.  งบประมาณ   

เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน จ านวน  4,500  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 

1 

 

2 

 

3 

 

คําวัสดุ  อุปกรณ์ประชุมวางแผนงาน
คณะท างาน ,ผู๎ปกครอง,ครที่ปรึกษา 

คําวัสดุ  อุปกรณ์เอกสารแผนการเรียนรู๎
รายบุคคล IEP และ IIP 

คําวัสดุ อุปกรณ์เอกสารรายงานผล
ความส าเร็จของนักเรียนพิเศษ และ
เอกสารนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษ 

1,500 

 

2,000 

 

1,000 

- 

 

- 

 

- 

 

1,500 

 

2,000 

 

1,000 

 

- 

- 

- 

 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี 
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต(Outputs)ร๎อยละนักเรียนพิเศษ(บกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ : LD) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎ และสามารถเลือก
ศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ   

 
n/a 

 
80 

 
คัดกรองและ
ประเมินผล 

 
แบบคัดกรอง
และแบบ
ประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes)ร๎อยละ นักเรียนนักเรียน
พิเศษ (บกพรํองทางการเรียนรู๎ : LD)  ผํานเกณฑ์
การคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัดได๎เต็มตามศักยภาพ  

 
n/a 

 
80 

 
ท าแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธการ  เหมกูล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  2.76 เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ  และสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงต๎องพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเป็น  3.00 และคําเฉลี่ย NT 32.80 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ  
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์จาก  2.76 เป็น  3.00  และ 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
2.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.  ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

ต.ค.62 - มี.ค.63 
ส.ค.62 

ส.ค. – ก.ย.62 

นายยุทธการ  เหมกูล
นายยุทธการ  เหมกูล
นายยุทธการ  เหมกูล 
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5.  งบประมาณ    
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 157,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  

จ านวน 36,000 บาท รวม 193,000  บาท 
 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

คําอุปกรณ์ สารเคมี 
คํายวิทยาศาสตร์ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

130,000 
- 

27,000- 

- 
36,000 

 

130,000 
36,000 
27,000- 

- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
2.54 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเฉลิมพล  คนชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์อยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.27  
จ าเป็นต๎องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎อยูํในระดับที่สูงขึ้นและดีขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียน
สูงขึ้นเป็น 2.50  เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีความรู๎และมีเจตคติที่ดีตํอกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงอยํางสมเหตุสมผล  เพ่ือมุํงให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ท าให๎เห็นคุณคําแหํง
ตน อันสํงผลดีตํอสํวนรวมและประเทศชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จาก  2.27  เป็น 2.50   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การแขํงขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ต.ค.62 – ก.ย.63 นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี 
2.  คํายคณิตศาสตร์ พ.ค.62 , มิ.ย.63 นางสาวกนกพร  เทพธี 
3. การอบรมการใช๎โปรแกรม GSP ต.ค.62 – เม.ย.63 นายเฉลิมพล  คนชุม 

 
5.  งบประมาณ     

งบประมาณจาก งบพัฒนาผู๎เรียน จ านวน   63,000  บาท     
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 แขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ - 9,000 9,000 - 
2 คํายคณิตศาสตร์ - 36,000 36,000 - 
3 คําวัสดุอุปกรณ์การอบรมการใช๎โปรแกรม GSP - 18,000 18,000 - 

รวม - 63,000 63,000 - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
2.27 

 
2.50 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศอยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.39 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็น 2.80  เพ่ือการจัด
ประสบการณ์ทางด๎านภาษาอังกฤษให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยํางหลากหลายนั้น  จะต๎องให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ด๎วยตนเองจากประสบการณ์จริง  โดยใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา  กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมี
ความใฝุรู๎ใฝุเรียนมากข้ึน  ซึ่งเป็นการชํวยให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  
2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ

เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจาก  2.39  เป็น  2.80   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  วันคริสต์มาส 
2.  คํายอังกฤษ (English Rally) 
3.  วันตรุษจีน 
4.  ทักษะวิชาการภาษาตํางประเทศ 

25 ธ.ค.62 
ก.พ.63 
ม.ค.63 

ม.ค. – ก.ย.63 

นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
นางรัมภา  สุดาจันทร์ 

นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา
นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
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5.  งบประมาณ    
งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 31,500 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 36,000 บาท          

รวม 675,00 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

คําวัสดุ อุปกรณ์คํายภาษาอังกฤษ 
คําวัสดุ อุปกรณ์วันคริสต์มาส 
คําวัสดุ อุปกรณ์วันตรุษจีน 
คําวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแขํงขัน
กีฬาทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 
13,500 
9,000 
9,000 

 
- 

36,000 36,000 
-13,500 
9,000 
9,000 

 

 
 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
    ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศเพ่ิมข้ึน 

 
2.39 

 
2.80 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
       เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
อยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.35  ยังไมํเป็นที่นําพอใจและมีความจ าเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุง  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น  สมบูรณ์แบบขึ้น  โดยเฉพาะกระบวนการที่น าไปสูํการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ  
การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสื่อการเรียนการสอน การสร๎างบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ การระดมสรรพก าลังที่มีอยูํในท๎องถิ่น เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อให๎นักเรียน
ได๎รับการพัฒนาในทุก ๆ ด๎านเพ่ือสนองตํอนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให๎สูงขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์คือ 2.85  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจาก  2.35 
เป็น 2.85   
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคม ฯ 
2.  จัดกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด๎วย
จักรยาน 
3. จัดอบรมมารยาทไทย 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 
 

ต.ค.62 – ก.ย.63 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 
 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 
 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 
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5.   งบประมาณ   
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน 30,600 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                   

จ านวน 117,000  บาท รวม 147,600 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 
3 

คําวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา 
คําอาหารนักเรียนระดับ ม. 1 ทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ด๎วยจักรยาน 
ตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน 

27,000 
- 
 

3,600 

 
117,000 

27,000 
117,000 

 
3,600 

 

- 
- 
 
- 

  
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 

 
2.35 

 
2.85 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและ ฯ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางปณรรญธร   รัชนะปกิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยอยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.33
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น  2.67  กลุํมสาระเรียนรู๎ภาษาไทยจึงต๎องพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ใน
ปัจจุบันเพ่ือจะได๎พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให๎สูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจ าเป็นที่จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ๎อม  ตลอดจนได๎ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งจะเป็นตัว
สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ  
2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ

เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยจาก  2.33  เป็น  2.67  

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดงานวันสุนทรภูํและวันภาษาไทย 
2. สารความรู๎สูํปูายนิเทศ 
3. จัดคํายภาษาไทย 
4. ซํอมวัสดุอุปกรณ์และหมึกเครื่อง Printer 

ต.ค.62 - ก.ย.63 
พ.ย.62 - ก.ย.63 
ธ.ค.62- ก.ค.63 
ต.ค.62 - ก.ย.63 

นางปณรรญธร   รัชนะปกิจ 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา 
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5.  งบประมาณ   
    งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 18,000 บาทและงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 63,000  บาท 
รวม 81,000 บาท   
  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 
2 
3 
4 

พัฒนาการเรียนการสอนแขํงทักษะกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 
คํายอัจฉริยภาพภาษาไทย  
สํงเสริมเพ่ิมรู๎สูํภาษาไทย 
วันสุนทรภูํ และวันภาษาไทย 

9,000 
 
- 

9,000 
- 

- 
 

36,000 
- 

27,000 

9,000 
 

36,000 
9,000 
27,000 

- 
 
- 
- 
- 

  
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

 
2.33 

 
2.67 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎ภาษาไทย 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพทางด๎านกีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1,6 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นายอ านาจ  ศิลปักษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัดของประเภท
กีฬาและกรีฑาแตํละประเภท   ให๎เกิดความตํอเนื่องตั้งแตํระดับโรงเรียน  ระดับกลุํมสหวิทยาเขต  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนที่สนใจ  มีความถนัดด๎านกีฬาและกรีฑาแตํละประเภทได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านกีฬาและกรีฑาให๎เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2563 
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)นักกีฬา  และนักกรีฑาแตํละประเภทผํานการคัดเลือก  และชนะการ
แขํงขันในระดับกลุํม  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นตัวแทน
เพ่ิมข้ึนและมีสถิติท่ีสูงขึ้นกวําเดิม 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนผํานการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและสร๎างชื่อเสียงให๎กับทางโรงเรียน 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  กีฬาภายใน คํายพัฒนาศักยภาพด๎านกีฬา 
2.  กีฬาสหวิทยาเขต 
3.  กีฬาจังหวัด 
4.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด๎านกีฬา 

ก.ค. – ก.ย.63 
พ.ย.63 
ธ.ค.63 

ต.ค.62 - ก.ย.63 

ผู๎ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
ผู๎ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
ผู๎ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
นายอ านาจ  ศิลปักษา 

 
5.  งบประมาณ   

งบประมาณ  จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  296,000 บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

กีฬาภายใน 
กีฬาสหวิทยาเขต 
กีฬาจังหวัด 
วัสดุอุปกรณ์ด๎านกีฬา 

130,000 
27,000 
9,000 

130,000 

- 
- 
- 
- 

130,000 
27,000 
9,000 

130,000 

- 
- 
- 
- 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาทักษะ
ด๎านกีฬาแตํละประเภทสูงขึ้น 

 
n/a 

 
10 

 
ผลการแขํงขันแตํ
ละระดับ 

 
แบบรายงานผล
การแขํงขัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานการแขํงขันคัดเลือก
กีฬาแตํละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น 

 
n/a 

 
10 

 
ผลการแขํงขัน
ระดับภาค 

 
แบบรายงานผล
การแขํงขัน 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระเรียนรู๎ศิลปะ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ตอบกุลกิติกร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะอยูํในเกณฑ์ท่ีต่ า  คือ 2.92 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00  เพ่ือเสริมสร๎างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ  โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎มีทักษะ  ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งจะท าให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชากลุํมสาระศิลปะสูงขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต  ( Outputs )  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะจาก  2.92   เป็น  3.00  

4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
2.  ทักษะความสามารถทางศิลปะ 
3.  นิทรรศการทางศิลปะ 

ต.ค.62 - ก.ย.63 
 

ส.ค. – ก.ย.63 
ส.ค. 63 

นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 
 

นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 
นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 

 
5.   งบประมาณ    

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  36,000  บาท และงบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 9,000 บาท 
รวม 45,000 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

คําวัสดุ  สื่อ  ครุภัณฑ์การศึกษาทางศิลปะ 
คํายนิทรรศการศิลป์ 

36,000   
- 

- 
9,000 

36,000   
9,000 

- 
- 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะเพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎ศิลปะ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเดชา  กัญญาโภค 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ดนตรีสากล)  อยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลมีความจ าเป็นต๎องเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิตประจ าวันได๎  
ตลอดทั้งท าให๎การเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต  ( Outputs ) เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีสากล) 
 
3. เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เป็น 3.00  และ  
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดคํายสํงเสริมทักษะความสามารถ
ทางดนตรีสากลและคอมโบ๎ 

ต.ค.62 -ก.ย.63 
 

นายเดชา  กัญญาโภค 
 

 
 
5.   งบประมาณ    

งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน 58,000 บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 
2 

สํงเสริมทักษะทางดนตรี "เทิดไท๎คีตะ
ราชัน" 
คําวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับซํอมบ ารุงเครื่อง
ดนตรี 

40,000 
 

18,000 

- 
 
- 

40,000 
 

18,000 

- 
 
- 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
       ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีสากล)  เพิ่มข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีสากล) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชาดนตรีไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายศุภนิมิต  ฤาไชยสา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 -ก.ย.63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย)  อยูํในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยมีความจ าเป็นต๎องเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิตประจ าวันได๎  
ตลอดทั้งท าให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs) เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00  

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย ต.ค.62 -ก.ย.63 นายศุภนิมิต  ฤาไชยสา 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  9,000  บาท  
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 9,000   - 9,000   - 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชานาฏศิลป์ไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางชลนาฏ  ศรีกิมแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 -ก.ย.63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)  อยูํในเกณฑ์ที่
ต่ า  คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีความจ าเป็นต๎อง
เน๎นให๎ผู๎เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิต
ประจ าวันได๎  ตลอดทั้งท าให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์  ( Outcomes )  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
2.  พัฒนาห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
3.  จัดซื้อเครื่องแตํงกายนาฏศิลป์ไทย 

ต.ค.62 -ก.ย.63 
ต.ค.62 -ก.ย.63 
ต.ค.62 -ก.ย.63 

นางชลนาฏ  ศรีกิมแก๎ว 
นางชลนาฏ  ศรีกิมแก๎ว 
นางชลนาฏ  ศรีกิมแก๎ว 

 
 
5.  งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 36,000 บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
จัดซื้อเครื่องแตํงกายนาฏศิลป์ไทย 

9,000 
9,000 
18,000 

- 
- 
- 

9,000 
9,000 
18,000 

- 
- 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาขาเกษตรกรรม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62 -ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)  อยูํใน
เกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น  3.00  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยให๎รู๎จักศึกษาและค๎นคว๎าด๎วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีความสนใจ  สามารถน าทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิ ดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (เกษตรกรรม)  ให๎สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ    
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)  จาก 2.86  เป็น 3.00   

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 18,000 - 18,000 - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)   
เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิโรจน์  นามนาค 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62-ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) อยูํใน
เกณฑ์ที่ต่ า คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็น
ตํอการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ยิ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ๎อม ตลอดจนทั้งได๎คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัวสํงเสริม
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลลัพธ์  (Outcomes) เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ    

2.2   ผลผลิต  (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (อุตสาหกรรม)  จาก 2.86  
 เป็น 3.00   
 
4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อุตสาหกรรม 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

นายวิโรจน์  นามนาค 
 

5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  27,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 คําวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาอุตสาหกรรม 27,000 - 27,000 - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ  (อุตสาหกรรม)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาขาวิชาคหกรรม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสํองศรี  เหล็กศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62-ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล / ความจ าเป็น 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (คหกรรม) อยูํในเกณฑ์
ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด๎านคหกรรม วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช๎ล๎วนแล๎วแตํเป็นสื่อที่ชํวยพัฒนาทักษะให๎นักเรียนมีประสิทธิภาพตํอ
การเรียนสอน การพัฒนาอยํางตํอเนื่องมีผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน สถานที่และสิ่งแวดล๎อมที่ดีก็เอ้ือตํอการ
การเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการด๎านทักษะที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลลัพธ์  (Outcomes)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ    

2.2 ผลผลิต  (outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (คหกรรม) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (คหกรรม)  จาก 2.86  เป็น 3.00   
  
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคหกรรม 
2.  ฝึกอบรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 
ต.ค. 62-ก.ย. 63 

นางสํองศรี  เหล็กศรี 
นางสํองศรี  เหล็กศรี 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  54,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

คําวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาคหกรรม 
คําวัสดุ  อุปกรณ์  ฝึกอบรมสํงเสริม
ทักษะอาชีพ 

36,000 
18,000 

- 
- 

36,000 
18,000 

- 
- 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ  (คหกรรม)  เพิ่มขึ้น 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎การงานอาชีพ (คหกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาขาวิชาพาณิชยกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางชลธิชา  หลาบนอก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62-ก.ย.63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  อยูํใน
เกณฑ์ท่ีต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น  3.00 การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะรายวิชาพาณิชยกรรม  จ าเป็นต๎องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์  ที่จ าเป็นตํอการพัฒนาการเรียนการสอน  แตํ
ในขณะเดียวกันสื่อเหลํานี้ยังมีไมํเพียงพอกับความต๎องการของผู๎เรียน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัสดุอุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่ต๎องใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ท าให๎การเรียนการสอนไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเพ่ิมขึ้น  จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎เหมาะสมและพอเพียงตํอการ
จัดการเรียนการสอน  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.   วัตถุประสงค์ 

3.1   ผลลัพธ์  (Outcomes)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  

3.2   ผลผลิต  (Outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม) 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  จาก 2.86  
 เป็น 3.00   
 
4.   กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กรวด-ทราย สายสัมพันธ์ 
2. พัฒนาบุคลิกภาพสูํงานอาชีพ 
3. สร๎างผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
4. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
5. สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ส.ค. – ก.ย.63 

นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 
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5.   งบประมาณ    
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  31,500  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 
5 

กรวด-ทราย สายสัมพันธ์ 
พัฒนาบุคลิกภาพสูํงานอาชีพ 
สร๎างผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ 

13,500 
9,000 

- 
- 

9,000 

- 
- 
- 
- 
- 

13,500 
9,000 

- 
- 

9,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  
เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 (พาณิชยกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมวิชาคอมพิวเตอร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.62-ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ฯ  (คอมพิวเตอร์)  อยูํ
ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้นเป็น  3.00  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยให๎รู๎จักศึกษาและค๎นคว๎าด๎วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสนใจ  สามารถน าทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (คอมพิวเตอร์)  ให๎สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลลัพธ์ (Outcomes)  เพ่ือให๎มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ    
 2.2   ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  (คอมพิวเตอร์) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ฯ  (คอมพิวเตอร์)  
 จาก 2.86  เป็น 3.00   
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ปรับปรุงติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบ wifi 
2.  จัดซื้อชุดเรียนรู๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอน 

ต.ค.62-ก.ย. 63 
ต.ค.62-ก.ย. 63 
ต.ค.62-ก.ย. 63 

นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว   85,000  จ านวน  งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

จ านวน 90,000  บาท รวมทั้งสิ้น  175,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. งบ

บ ารุง 
กศ. 

รวม ไตรมาส 

1 
2 

ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi 
จัดซื้อชุดเรียนรู๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

- 
85,000 

90,000 
- 

- 
- 

90,000 
85,000 

- 
- 

    
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์)   
เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
กลุํมสาระเรียนรู๎การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนานักเรียนตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 10 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิติกาญจน์  ศิริพนมศักดิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแขํงขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลท าให๎พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแกํตัว จึงท าให๎เกิดปัญหาตําง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเป็น
เยาวชนของชาติที่ได๎รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมท่ีเปลี่ยนไป จึงท าให๎พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยํางที่ไมํ
พึงประสงค์ได๎เกิดข้ึน ซึ่งคํอนข๎างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงตํอการด ารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Output)   
  2.1.1  เพ่ือควบคุมดูแล  และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหวํางบ๎านกับโรงเรียน 
  2.1.2  เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันตํอต๎านพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.2.1  สร๎างสายใยความผูกพันระหวํางนักเรียนกับโรงเรียนมากขึ้น 
  2.2.2  ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย   
 นักเรียนร๎อยละ  90  สามารถด าเนินชีวิตอยูํในโรงเรียนได๎อยํางมีความสุขและไมํสร๎างพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาแกํโรงเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
2. คําอาหารวํางการประชุมผู๎ปกครองใน
ชั้นเรียน 2 ครั้ง 
3.วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานธนาคารโรงเรียน 
4. กิจกรรมโรงเรียนสีขาวฯ 
5.คําน้ ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
6. อุปกรณ์จัดกิจกรรม YC 
7. อุปกรณ์การอบรมการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 

พ.ย.62 – ก.ย.63 
 

พ.ย.62 – ก.ย.63 
 

พ.ย.62 – ก.ย.63 
พ.ย.62 - ก.ย.63 
พ.ย.62 - ก.ย.63 
พ.ย.62  - ก.ย.63 
พ.ย.62 - ก.ย.63 

นางสาวนิติกาญจน์  ศิริพนมศักดิ์ และคณะ
งานกิจการนักเรียน 

นางสาวนิติกาญจน์  ศิริพนมศักดิ์ และคณะ 
 

นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร 
นางเพ็ญแข ไชยเทพและคณะ 

นางสาวนิติกาญจน์  ศิริพนมศักดิ์  
นางนิภาภรณ์ แย๎มศรีและคณะ 
นางนิภาภรณ์ แย๎มศรีและคณะ 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  115,200  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

 3 
4 
5 
6 
7 

จัดท าเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
คําอาหารวํางการประชุมผู๎ปกครองในชั้นเรียน 2 ครั้ง 
วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวฯ 
คําน้ ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
อุปกรณ์จัดกิจกรรม YC 
อุปกรณ์การอบรมการปูองกันการตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 

7,200 
18,000 

  9,000 
18,000 
54,000 
4,500 
4,500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   7,200 
18,000 

  9,000 
18,000 
54,000 
4,500 
4,500 

 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนที่ภูมิคุ๎มกันตํอต๎าน
พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

 
n/a 

 

 
90 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน 
-  นักเรียนร๎อยละ  90  สามารถด าเนินชีวิตอยูํ
ในโรงเรียนได๎อยํางมีความสุขและไมํสร๎าง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแกํโรงเรียน 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
5 
 
 

90 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2, 10 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแขํงขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลท าให๎พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแกํตัว จึงท าให๎เกิดปัญหาตําง ๆ อยํางหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได๎รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงท าให๎พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยํางที่ไมํพึงประสงค์ได๎
เกิดขึ้น ซึ่งคํอนข๎างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงตํอการด ารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือขํายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใสํ ในการเสริมสร๎างศักยภาพนักเรียน จะท าให๎นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค ์
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  ผลผลิต (Output)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร๎างของหลักสูตรโรงเรียน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  การปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 
2.  จัดคํายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  สํงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมจราจรใน
สถานศึกษา 
4.  สายตรวจนอกโรงเรียน 
5. จัดท าปูายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูก
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

พ.ค– มิ.ย.63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

 
ตลอดปีการศึกษา 
พ.ย.62  – ก.ย.63 

 

นายบุญมา  สุภศร 
นายอ านาจ  ศิลปักษา 
งานกิจการนักเรียน 

 
อิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล 

รองฯ บุญเยี่ยม วงศรีษา 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  45,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

 4 
5 

คําเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 
อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ 
คํายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คําน้ ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอก  
จัดท าปูายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 

13,500 
4,500 
4,500 
4,500 
18,000 

- 
- 
- 
- 
- 

13,500 
4,500 
4,500 
4,500 
18,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามโครงสร๎างของหลักสูตรโรงเรียน 

 
n/a 

 

 
100 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร๎อยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎
ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
n/a 

 
100 

 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสูํความเป็นเลิศ ( พัฒนาส านักงานฯ ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  169 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให๎การบริหารงานกลุํมบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ในการติดตํอประสานงานกับกลุํมงานตําง 
ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดระบบงาน การจัดระบบสารสนเทศ และการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก วัสดุ และอุปกรณ์ตําง ๆที่ทันสมัยอยูํเสมอ  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Output)  กลุํมบริหารกิจการนักเรียนมีเครื่องมือ  ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ข๎อมูลบุคลากรและนักเรียน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  เพ่ิมข๎อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช๎ในการวิเคราะห์วางแผนในการ
พัฒนานักเรียนอยํางเป็นระบบ 
   
3.  เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีการจัดเก็บข๎อมูลรายละเอียดของนักเรียนทุกคนอยํางเป็นระบบ 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  การจัดระบบการเก็บข๎อมูลนักเรียน 
2.  การวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียน 
3.  การวางแผนและด าเนินการ 

พ.ย. 62 - พ.ค. 63 
พ.ย. 62 - พ.ค. 63 
พ.ย. 62 – พ.ค. 63 

น.ส.สิตาพัชญ์  ไชยอ าพรวัชร์ 
น.ส.จุฑาทิพย์  เลิศล้ า 
นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร 
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5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  9,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 
2 

โต๏ะคอมพิวเตอร์ 4 ชุด 
โต๏ะท างาน 

4,500 
4,500 

- 
- 

4,500 
4,500 

- 
- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีเครื่องมือ  ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ข๎อมูลบุคลากรและนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
 

 
n/a 

 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร๎อยละจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนา
นักเรียนอยํางเป็นระบบ 

 
n/a 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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ชื่อโครงการ  สํงเสริมประชาธิปไตย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,10 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 6 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายอิสระ  ชุมศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร๎อมผู๎เยาว์ให๎เป็นผู๎ใหญํที่ดี
ในสังคม  การสร๎างลักษณะนิสัยให๎นักเรียนรู๎จักระเบียบ  ข๎อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู๎จัก
รับผิดชอบหน๎าที่ท่ีตนพึงมีตํอหมูํคณะ  ชุมชน  และสังคมได๎อยํางเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช๎ในโรงเรียนเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให๎ดีขึ้นและรู๎จักปฏิบัติตนให๎ถูกต๎อง
ตามภาระหน๎าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให๎สามารถด ารงตนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแกํนักเรียนโดยการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
โรงเรียนในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน   
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีบทบาทการมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของ
ระบอบประชาธิปไตยในทุกโอกาส 
 
3.  เป้าหมาย   
 เพ่ิมบทบาทนักเรียนการมีสํวนรํวมในการด ารงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน 
2.  การมีสํวนรํวมของสภานักเรียนในภาระงานของ
โรงเรียนและในโอกาสตํางๆ เชํนด๎านความสะอาด 
เวรประจ าวัน เป็นต๎น 
3.  การศึกษาดูงานสภานักเรียน 

มิ.ย. 63 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 

 
 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 

นายอิสระ  ชุมศรีและคณะ 
นายอิสระ  ชุมศรีและคณะ 
 
 
นายอิสระ  ชุมศรีและคณะ 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  27,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 
 
 
2 

การจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการสภา
นักเรียนและภาระงานของการมีสํวนรํวมของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
 อบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

9,000 
 
 

18,000 

- 
 
 
- 

9,000 
 
 

18,000 

- 
 
 
- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละการมีสํวนรํวมในกิจกรรมโรงเรียน
ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 
n/a 

 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร๎อยละการมีสํวนรํวมในกิจกรรมโรงเรียน
ของนักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
n/a 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร  และนางสาวปฤษณา  สาลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย.62 – ก.ย.63 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กวัยรุํนมีเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  ทั้งทางด๎านรํางกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  จากวัย
เด็กสูํวัยผู๎ใหญํ  จึงจ าเป็นอยํางยิ่ง  ที่จะต๎องได๎รับการเอาใจใสํในการศึกษา  เป็นอยํางดียิ่ง  เพ่ือให๎เด็กเหลํานั้น
มี    พื้นฐานทางวิชาการ  ในการที่จะไปศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  และมีความรู๎พ้ืนฐานทางอาชีพ  จนสามารถ
ไปประกอบอาชีพได๎อยํางมีคุณคําแกํชีวิต  นอกจากจะพัฒนาด๎านความรู๎  ความสามารถทางด๎านวิชาการแล๎ว 
สิ่งหนึ่งที่ต๎องพัฒนา  ให๎เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ  การพัฒนาทางด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยม  ที่
พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ .ศ.  2552  มาตรา 6 บัญญัติไว๎วํา  การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้ง     รํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  
คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  และ
จุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2554  ที่ก าหนดจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษา  
เพ่ือมุํงพัฒนาคนไทย  ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  
 เยาวชนซึ่งเป็นวัยรุํน  ซึ่งเป็นวัยวิกฤติ  เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์  แปรปรวนสูง  วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ยังไมํสมบูรณ์  มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง  ในสังคม  ขาดทักษะ  และประสบการณ์  
ในการเผชิญกับปัญหาของวัยรุํน  ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม  อาจท าให๎วัยรุํนมี
ปัญหาด๎านสุขภาพจิต  เชํน  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย  ความสับสนในการ
ปฏิบัติตัวตํอกลุํมเพ่ือน  เป็นต๎น  ซึ่งถ๎าปัญหาเหลํานี้  ไมํได๎รับการปูองกัน  แก๎ไขอยํางเหมาะสม  อาจ
กํอให๎เกิดปัญหาหลายด๎าน  อยํางรุนแรงตามมาในอนาคตได๎ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  
 2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยูใํนสังคม
ได๎อยํางมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมจ านวนนักเรียนให๎มีวิถีชีวิตตามแบบอยํางชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คํายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
2.  ห๎องเรียนคุณธรรม 
3.  หมูํบ๎านรักษาศีลห๎า 
4.  อบรมคุณธรรมน าวิถีพํอ 

ม.ค. 63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
ตลอดปีการศึกษา 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

นางสาวปฤษณา  สาลีและคณะ 
นายบุญมา  สุภศรและคณะ 
นายบุญมา  สุภศรและคณะ 
นางสาววิภวานี  สรุิยันต์ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ านวน 108,000  บาท เงินอุดหนุนรายหัว 9,000 บาท  
รวม 117,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

คํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4   
ห๎องเรียนคุณธรรม 
หมูํบ๎านรักษาศีลห๎า 
อบรมคุณธรรมน าวิถีพํอ 

- 
4,500 
4,500 

- 

90,000 
- 
- 

18,000 

90,000 
4,500 
4,500 
18,000 

- 
- 
- 
- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนที่เห็นความส าคัญของ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
n/a 

 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร๎อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ของชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 
 

 
n/a 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข๎อ 2,3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2,6 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางชนัณภัสร์ ธีรเสริมพงษ์, นายอิสระ ชุมศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ทุจิตเป็นปัญหาส าคัญที่สํงผลเสียหายตํอชาติบ๎านเมืองมาอยํางตํอเนื่องยาวนาน แม๎กระทั่งคํานิยมที่
ถูกต๎อง ดีงามของสังคมไทยก็ได๎รับผลกระทบจนบางสํวนของสังคมไทยมีความคิดวําการท างานของราชการอาจ
มีการทุจริตเกิดขึ้นบ๎างก็ไมํเป็นไร และยอมรับได๎หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แกํ
ประชาชนหรือชุมชนบ๎าง คํานิยมเชํนนี้นับวําเป็นอันตรายอยํางยิ่งตํอสังคมไทย เพราะสื่อให๎เห็นได๎วําการทุจริต
ก าลังจะได๎รับการยอมรับวําเป็นเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผํขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 
ในอนาคตอยํางรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไมํได๎ ซึ่งหากไมํมีการด าเนินการแก๎ไขโดยเร็วแล๎ว สังคมไทยจะได๎รับ
ผลกระทบอยํางรุนแรงและได๎รับความเสียหายอยํางมากมาย 
 การศึกษาเป็นทางออกท่ีส าคัญ เนื่องด๎วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร๎างความรู๎แล๎วยัง
จะท าให๎เกิดแนวคิด คํานิยมที่ถูกต๎อง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ๎านเมือง ดังนั้น การที่จะสร๎างคํานิยมให๎กับสังคมจึงจ าเป็นต๎องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะสํงผลให๎เยาวชน
ที่ผํานกระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาชาติบ๎านเมือง และมีความรักชาติ
ถูกทางท่ีจะรักองค์ประกอบตํางๆ ของชาติ บ๎านเมือง เชํน คนในชาติ แผํนดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต 

2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ร๎อยละของนักเรียนเกิดการตํอต๎านในการทุจริต 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของชาติ คุณคํา คุณประโยชน์ขององค์ประกอบตํางๆ ที่สร๎าง
ความเป็นชาติเพ่ิมข้ึน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมอบรม ปปช.น๎อย 
2.  อบรมครูเรื่องมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice (BP) 
3.  กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 
4.  กิจกรรมคํายเยาวชนคนดี 

พ.ย.62 – ก.ย.63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 

นางชนัณภัสร์ ธีรเสริมพงษ์ 
นายอิสระ ชุมศรี 
นายธีรเมศ ธีระจรรยารัตน์ 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  18,000  บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 

  2 
 

 3 
 4 

กิจกรรมอบรม ปปช.น๎อย 
กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต และ Best Practice (BP) 
กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 
กิจกรรมคํายเยาวชนคนดี 

4,500 
4,500 

 
4,500 
4,500 

- 
- 
 
- 
- 

4,500 
4,500 

 
4,500 
4,500 

- 
- 
 
- 

      - 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร๎อยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต 
 
-ร๎อยละของครูและบุคลากรเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 
n/a 

 
 

n/a 

 
90 
 
 

90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร๎อยละของนักเรียนเกิดการตํอต๎าน

ในการทุจริต 
 
-ร๎อยละของครูและบุคลากรมี

พฤติกรรมตํอต๎านการทุจริต 
 

 
n/a 

 
 
 

n/a 
 

 
90 
 
 
 

90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 ในการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียนก็เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย และคาดหวัง
ว่าแผนงานหรือโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จนั้นยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ท าให้การวางแผน/โครงการประสบความส าเร็จ 
และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส าคัญท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ คือ 
 1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการท างานที่ชัดเจน 
 2. มีการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับบุคคลที่เข้ามารับผิดชอบในการท างานแผน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วม 
 5. เมื่อโครงการมีปัญหาให้มีการจัดท ารายงานด่วน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข 

6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานประจ าเดือน รายงานผลหลังจากการ
ปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุดลง 

7. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นเป็นเอกสาร 
8. ประเมินผลด าเนินการหลังจากที่ท าโครงการเสร็จสิ้น 

การก าหนดเวลาของแผนและโครงการ 
 ในการวางแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาและส่งผลต่อความส าเร็จของแผน/โครงการ คือ การ
ก าหนดเวลาตามแผน/โครงการไม่แน่นอนหรือกรอบเวลากว้างเกินไป สิ่ งนี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการท าแผนงาน/โครงการได้ก าหนดเวลาของแผน/โครงการให้แน่นอน
และชัดเจน ทั้งนี้ท าให้ผู้ปฏิบัติต้องท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อการประเมินผล และรายงาน
ผลต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินการปฏิบตัิการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติการแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โรงเรียนได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนถึงก าหนดการตามโครงการ โดยกลุ่มงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไว้เป็นการล่วงหน้า เช่น งบประมาณ บุคคล พัสดุ เป็นต้น 
 2. ด าเนินการตามขั้นตอนในโครงการ หรือการปฏิบัติการตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
นั่นเอง ในขั้นตอนนี้ควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินการหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 
จะต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน โดยไม่เกี่ยงงอนว่าโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบกลุ่มงานใด เพราะโดยหลัก
บริหารแล้วทุกกลุ่มงาน คือ ความเป็นเอกภาพเดียวกัน 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดข้ึน หรือที่ได้จากการด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมด
มาใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4. ขั้นตอนการสรุปประเมินผลและรายงานผล หลังจากน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบแล้วก็สรุป
กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการทุกกิจกรรมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่ พร้อมเขียนรายงานผล
ของโครงการที่เป็นผลส าเร็จ และท่ีเป็นอุปสรรคปัญหา เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะถ้าเป็น
โครงการต่อเนื่อง 
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อนึ่งในการประเมินโครงการจะต้องประเมินในช่วงระหว่างด าเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการเพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาสู่การพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้หลักการบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวงจร
แห่งความส าเร็จ PDCA นั่นเอง 
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ภาคผนวก 
 
      คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2563 

 นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 นางลักษณ์มี  สังคมศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 นายสุพจน์  ปานใจนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 นายบุญเยี่ยม   วงศรีษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2563 

1.  นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสมพร   ราชรักษ์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญมา   สุภศร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
4. นายพิสิทธิ์   น้อยพลี  ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์   ทวันเวทย์  ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นายเฉลิมพล  คนชุม  ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางรัมภา  สุดาจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางปณรรธร  รัชนะปกิจ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายอ านาจ  ตอบกุลกิติกร  ครูช านาญการ กรรมการ 
10. นายวิโรจน์  นามนาค  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายอ านาจ  ศิลปักษา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี  ครูช านาญการ กรรมการ 
13. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

14. นางศิราณี  แสงแดง  ครูช านาญการ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวจารีฎา   สุทธ ิ  ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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แบบเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตามท่ีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2563 
ซึ่งเป็นแผนหลักที่ได้รวบรวมโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ครอบคลุมภาระงานหลักของโรงเรียนที่สอดคล้องตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเป็นการน าแผนฯ เป็นหลักในการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายต่อไป 

บัดนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2563 ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้ด าเนินการได้ 
  
                                                                  ลงชื่อ 

   (นายส่งศักดิ์   สุชานิธิกุล) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 


