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คำนำ 
 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นภารกิจของโรงเรียน เพ่ือเป็นการวางแผนการบริหารการศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการปฏิบัติจริงอย่างมีกรอบทิศทาง  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนด
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอปรกับความในข้อ 16 ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ 2553 ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเพ่ือเป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนพานพร้าวจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการนี้ขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วและบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนพานพร้าวสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
    

การให้ความเห็นชอบ ก 
ส่วนที่ 1  บริบทของสถานศึกษา 
 

๑ 
 1.1  ประวัติ/ที่ตั้ง โดยสังเขป ๑ 
 1.2  ทำเนียบผู้บริหาร ๒ 
 1.3  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 4 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการบริหารการศึกษา 

   

๕ 
 2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ๕ 
 2.2  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ๖ 
 2.3  แผนการปฏิรูปประเทศ ๗ 
 2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๗ 
 ๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๙ 
 ๒.๖ แผนการศึกษาแห่งชาติ ๑๖ 
 ๒.๗ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๗ 
 ๒.๘ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๘ 
 ๒.๙ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๓ 
 ๒.๑๐ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔ 
 ๒.๑๑ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ 
 ๒.๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย 

 
๓๔ 

ส่วนที่ 3  แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ๔๘ 
 3.1 สรุปงบหน้าแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ๔๘ 
      - โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๕๖ 
      - โครงการวันสำคัญ ๕๙    
      - โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/ทักษะ

วิชาการ 
๖๒ 

      - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๖๕ 
      - โครงการยุวบรรณารักษ์ ๖๙ 
      - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  ๗๑ 
      - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ๗๔ 
      - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ๗๗ 
      - โครงการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ๘๐ 
      - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ๘๒ 
      - โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘๖ 
      - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข และสารเสพติด ๘๙ 
      - โครงการสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ ๙๒ 
      - โครงการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและ

นักเรียนพระราชทาน 
๙๔ 

หน้า 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                              

ส่วนที่ ๓  แผนงาน โครงการ และกิจกรรม (ต่อ)  
      - โครงการสอนเสริมเพ่ิมความรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๙๖ 
      - โครงการการวัดประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาคลังข้อสอบ ๙๘ 
      - โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่สากล ๑๐๑ 
      - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๓ 
      - โครงการนิเทศภายใน ๑๐๘ 
      - โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ๑๑๒ 
      - ส่งเสริมการทำวิจัยในโรงเรียน ๑๑๕ 
      - โครงการส่งเสริมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน 
๑๑๗ 

      - โครงการส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากรที่มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศ ๑๒๐ 
      - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ PISA  ๑๒๒ 
      - โครงการส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ๑๒๕ 
      - โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๑๒๙ 
      - โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ๑๓๑ 
      - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wast School) ๑๓๔ 
      - โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ๑๓๖ 
      - โครงการสร้างภาคีครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๑๓๘ 
      - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑๔๑ 
      - โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)  ๑๔๔ 

      - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ๑๔๗ 
      - โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วย  ๑๔๙ 
      - โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน  ๑๕๔   
      - โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ดิจิทัล  
๑๕๘ 

      - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑๖๐ 
      - โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ ๑๖๔ 
      - โครงการแนะแนวและทุนการศึกษา ๑๖๙ 
      - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๗๒ 
      - โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ิ๒๑ 

๒๑ ๒ 21 
๑๗๕ 

       - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย/ประยุกต์ ๑๗๙ 
      - โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ ๑๘๑ 
      - โครงการปรับปรุงโรงฝึกงาน ๑๘๕ 
      - โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการเรียนการสอน 

โรงเรียนคุณภาพ 
๑๘๗ 

      - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๙๒ 
      - โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ๑๙๔ 

หน้า 

 



สารบัญ (ต่อ) 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  แผนงาน โครงการ และกิจกรรม (ต่อ)  
      - โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

(กิจกรรมวิชาการ) 
๑๙๗ 

      - โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (กิจกรรมวิชาการ) ๒๐๐ 
      - ปัจฉิมนิเทศ(กิจกรรมวิชาการ)  ๒๐๓ 
      - กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม IS3 บูรณาการห้องสมุด ส่งเสริมการ

อ่าน  

ชมนิทรรศการเพศวิถี 

๒๐๕ 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก 

๒๐๘ 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๐๗ 
   

หน้า 
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บทที่ 1 
บริบทของสถานศึกษา 

1. ประวัติ/ที่ตั้ง โดยสังเขป 
โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีประวัติและความเป็นมาโดยลำดับ ดังต่อไปนี้ 
❖โรงเรียนพานพร้าว เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 31                        

พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียน 
ในปีแรกได้จำนวน 27 คน และแต่งต้ัง นายคง  โพธิบัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน   
พ.ศ.  2503 
❖โรงเรียนได้ประกอบพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2503  ที่โรงเรียนปริยัติธรรมวัด

ช้างเผือก และอาศัยทำการสอน อยู่ท่ีโรงเรียนปริยัติธรรมวัดช้างเผือก เป็นเวลา1  ปีการศึกษา ต่อมาจึงย้ายไป
อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนศรีเชียงใหม่ จนกระทั่งถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2505  จึงได้ย้ายมาทำการสอน  
ในอาคารเรียนของโรงเรียนปัจจุบันจนมาถึงปัจจุบันนี้ 
❖ มื่อวันที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2506  นายเยื้อ วิชัยดิษฐ ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาประกอบ   

พิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน ซึ่งเปิดป้ายโรงเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2503  โรงเรียนมีชื่อว่า“ศรี
เชียงใหม่วิทยา” แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 6  กันยายน พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมวิสามัญศึกษาให้ชื่อ
โรงเรียนว่า “โรงเรียนพานพร้าว”  และให้ใช้อักษรย่อว่า “น.ค. 17 ”  ในปี พ.ศ. 2514  ได้เปลี่ยนมาใช้อักษรย่อ
ของโรงเรียนว่า  “พ.พ.”  และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

ทำเลที่ตั้ง 
  โรงเรียนพานพร้าว  ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 5 (เขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่) ตำบลพานพร้าว 
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่ 2 แปลง มีถนนสายศรีเชียงใหม่สังคม ผ่ากลาง แปลงที่    1  มีพ้ืนที่  

19 ไร่  1 งาน  2  4 ตารางวา  แปลงที่  2 มีพ้ืนที่  14 ไร่ 1  งาน  85 ตารางวา  รวมมพ้ืีนที่  33  ไร่ 3 งาน 9 
ตารางวา  ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ถึงโรงเรียนประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัด
หนองคาย 57 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ จดที่ส่วนบุคคล 
 ทิศใต้  จดวัดป่าพระสถิตย์ 
 ทิศตะวันออก จดที่ส่วนบุคคลและวัดป่าพระสถิตย์ 
 ทิศตะวันตก จดที่ส่วนบุคคล 

อักษรย่อ พ.พ. 
สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ชมพู 
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คติพจน์ของโรงเรียนพานพร้าว (Motto) 
                   “ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
      เรียนดี   คือการศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทางการ
ดำรงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้ง
วิทยาการ ที่ทันสมัย เพ่ือประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
       มีวินัย หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน เคารพผู้อาวุโสกว่า        ทั้ง
คุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติการมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน 

                                                   
2. ทำเนียบผู้บริหาร 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ 
1. นายคง  โพธิบัณทิต ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503 - 2524 
2. นายวีระพงศ์  ดวงอุทา   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2524 - 2532 
3. นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2532 - 2533 
4. นางลออ  จองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2533 - 2534 
5. นายโสภณ  บำรุงสงฆ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2534 - 2535 
6. ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2535 - 2537 
7. นายประคอง  พัวตะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2537 - 2544 
8. นายเดชา พจนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2544 - 2547 
9. นายอนันต์ อมตฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2547 - 2558 
10. นายจิตการ   หนูจันทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2558 – 2561 
11. นายคมสัน  ชัยจักร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้  
1) ผู้บริหารชื่อ นายคมสัน  ชัยจักร์   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่  วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61  
จนถึงปัจจุบัน 

 2) จำนวนครูผู้สอน จำแนกเป็น  
       - ข้าราชการ     25   คน  
       - พนักงานราชการ   2     คน  
       - ครูอัตราจ้าง     2     คน  
          3) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน                     

    4) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน)  

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 5 9 
ปริญญาตรี 8 12 20 

ตำกว่าปริญญาตรี 2 1 3 
รวม 14 18 32 
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บทที่ 2 
ทิศทางการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80( 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี                         

(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

เป้าหมาย 
๑. ความม่ันคง 
    ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

    ๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    ๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

     ๑.๔ ประซาซนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

     ๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ  
๒. ความม่ังคั่ง 
     ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     ๒.๒ เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญ ของการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใบระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
               ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์นโยบาย
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๓. ความย่ังยืน 
     ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒. เพื่อเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
๓.  เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖1-๒๕80( มี ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความม่ันคง 
         ยุทธศาสตร์ ที่ ๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๔ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                  
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด ที่เหมาะสม 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔ การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้นำร่างยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดทำขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดองมาประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการดำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศสรุปได้ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจรองรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว 
 2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมใน      เชิง
เศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
 3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรคในการ
ดำเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 แผนการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สำคัญ โดยสรุปใน ๖ มิต ิดังนี้ 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
 4. การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการ 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔( 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๔ ปี ซึ่งเป็นการแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ 
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔) มี
หลักการที่สำคัญ คือ 

๑( ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ 

ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีและมี
ความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มี

ความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุก ช่วง
วัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์ และอยู่กับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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๓( ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๔( ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒580” 
ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ ใน ๕ ปี

แรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
5( ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก

การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
๖( ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 

เป้าหมายระยะยาว” 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ 
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๔. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ใน
ด้าน การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

 
เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม

มีความเป็น พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน ทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
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๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ 
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐาน รายได้เติมที่มีมูลค่าเพ่ิม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และขุมซน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพ 

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๖ 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ มี
สุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การ พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อ
สังคม ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐาน
ของการมี สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๒.1 เป้าหมายการพัฒนา 

 ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
          ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

           ตวัชี้วดั ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จรยิธรรมเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
      ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
      ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐  
       มี คะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน    
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 เป้าหมาย ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๕๐๐   
            ตวัชี้วัด ๓.๒ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน  
            ตวัชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕  

 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 

๓.๒  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
       3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

                    ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ 
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ 
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสมุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ 
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ  
การทำงานร่วมกันเป็น กลุ่ม การวางแผนชีวิต 

๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพ 
ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓.๓.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และ 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ 
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูง ใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ  
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการ จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.3 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร 
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้ ภาคเอกชน ผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

           ๓.๓.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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           ๓.3.5  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
   ๓.๓.๖ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ให้ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

การศึกษาและ สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่ง เป็นการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง จากที่ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้นมาก
ขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

               เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
    ตัวชีว้ัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ โดย

ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่   
              ตัวชีว้ัด ๒.๒ สัดสว่นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี
จำนวน เพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

๓. แนวทางการพัฒนา  
              ๓.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือ 
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
                      ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพ ร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยใน
พ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การ ปรับปรุง
ระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้ เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน  
                ๓.๒ การกระจายการให้ บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  ากขึ้น
ระหว่างพ้ืนที่ โดย  

๑) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตวัเงินและไม่ใชต่ัวเงิน อาท ิสวสัดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจนเพ่ิมโอกาสใน
การพัฒนาครู  

๒) สร้างระบบความรบัผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
มาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโ้ครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน 
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             ๓.๒.3 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้ิการผู้สงูอายุ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสงัคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาท ของ
กลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสนิใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนบัสนนุการพัฒนา ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 
     -บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

และระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพ
แหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
               ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสว่นของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสีย

อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัด
แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ีอให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้ง
สร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพี่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน   
            ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 
20 ปีข้างหน้า 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง ป้องกันปัญหาภัย

คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ บริหาร จัดการด้าน

ความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ 

๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ รักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ  
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวม คือ ผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
ตัวชี้วัด ๑.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน   
ตัวชี้วัด ๑.๒ จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพ่ิมข้ึน  

 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส         
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ สมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด ๔.๔ จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง  
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
     ๓.๑.๑ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
กระทำ ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

     ๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค การเมือง 
โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง ความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความม่ันคงและ ผลประโยชน์
ของชาติอย่างแท้จริง 

     ๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข 
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติ
พันธุ์เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม ทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

      ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย 
การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อ
ร้ายแรง และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  
เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น 

ปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการ
บริหาร จัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดขอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวาง
พ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
    ๑.๒ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
    ๑.๓ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และ

เป็นธรรมแก่ประชาชน  .  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
      ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 40 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
             ๓.๑.๑ กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 

ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
    ๓.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             ๓.5.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
                  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ 

เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัย 
กลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                  ๒) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจัง 

                  3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน           
 ๓.5.๒ ป้องกันการทุจริต 
                   1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตและประพฤตมชิอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
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                  2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการ  การ
ทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้ม แข็ง และยกระดับ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้น ก้าวหน้า 

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

                ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : 
งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 

      ตัวชี้วัด ๑.๔ จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐0๐ คน  
๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

                   ๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพ่ือ
ผู้ พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอย่างเป็น 
เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนหรือชุมชน  
             ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

         ๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
                ๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

                ๒) เร่งสร้างนักวจิัยมืออาชีพ 
                ๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช้เป็น   

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการ พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ และ
สร้างงานได้ ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกท่ี ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนา แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับ
บรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ ร่วมมือผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒5๗๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ  
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ  จะ

ประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย       และ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็น แนวทาง
ในการ ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในแต่ละ พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
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๒. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุก
ระดับเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน ไปสู่ การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนว ทางการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้ เกิดการ
นำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. การปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ จัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

๔. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ การ
จัดสรรงบประมาณประจำปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว 
ทางการพัฒนาของแผน เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือ 
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกำหนด 

๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสูงระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียม 

๖. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน
การ สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ต่อ ผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

๗. การปฏิรูป ระบบทรัพยากรและการเงิน เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน ใน
การกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
๗. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (12 ข้อ( 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP( 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF( และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF( สู่การปฏิบัติเป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี     มีส่วนชว่ยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 

๘. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕    

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวยั การพัฒนาชว่งวยัเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสง่เสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน 
แผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี 
คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้าความเชื่อมั่นให้กับสัดม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลัง
สอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
    1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
     1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  
      1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
      1.4 e-book  
      1.5 e-office e-mail และ document  
      1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
      1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 
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3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
     3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  
      3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
      3.3 วัยแรงาน  
      3.4 ผูสู้งอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อาชีพที่เกิดข้ึนใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่  
    4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  
      4.2 ด้านวชิาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เนน้แผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
 

    เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
     - การมีพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
       - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
             - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
    เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางใน
การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตัง้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนว่ยงานสงักัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการ
เข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
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10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

     - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center: HCEC) 
     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform :DEEP) 
     - ใหผู้้เรียน คร ูผู้บรหิารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) 
     - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรว่มมือการจัดการอาชวีศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลังแรงงานที่มี
คุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
สถานประกอบการ 
    - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 
    - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการ
ดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational Education 
and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
    - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดว้ยเครื่องมือปฏิบัติ
ที่ทันสมัย 
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
    - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
  - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการได้
ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Asenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล หรือกระทรวง 
ศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากท่ีกำหนดหากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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๙. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 25680) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ      เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 

อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ   จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     น้อย

กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั ้งใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๑๐. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
     2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3) มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
     4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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๑๑. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายระดับภาค 

 หลุดพ้นจากความยากจบสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
เป้าหมาย 
 1. จำนวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 
 2. มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 
 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 
 4. พ้ืนที่ปา่ต้นน้ำเพิ่มขึ้น 
 5. ปริมาณการกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มขึ้น 
 6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได ้
3. มูลค่าการลงทุนภาครัฐและภา 
คเอกชน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. จำนวนพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
6. สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ของระบบชลประทาน 
7. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จุดเน้นการพัฒนา 
ข. ๑. ด้านความม่ังคง  
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๑.๓.๓) ล่งเสริมการบริหาร จัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้างแรงงาน ต่างด้าวให้ทำงานถูกต้องตาม
กฎหมาย จัดระเบียบพื้นที่ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ พื้นฐานและแนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงาน
ข้ามชาติ  
 ข. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดตามแนวชายแดนที่เป็นพ้ืนที่เสียงและในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราคดี ยาเสพติดสูง ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รวมถึง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ การสักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย  
 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(๑.๖.๑) สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ อาทิ  
ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน  

ข. ๑.๔ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของประชากรจาก 
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

ข. ๑.๕ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
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ข ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ  
 ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการ ผลิตให้อยู่

ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน การผลิต พร้อมทั้งขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาขิกกลุ่ม ผลิตและขุมซนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการส่งออกจัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาด สีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จำหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (๒.๗.๒.๑) 

ข. ๒.๒ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยส่งเสริมการปลูก
พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 
และอุบลราชธานี (๒.๗.๒.๒) 

ข. ๒.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ นำร่องในจังหวัดอำนาจเจริญ กาฬสินธุ์  
และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ สหกรณ์การเกษตรให้
เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น มืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๑ไร่ ๑ แสน และ เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่ม
เกษตรที่ประสบความสำเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
อย่างทั่วถึง (๒.๗.๒.๓) 

ข. ๒.๔ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม อาหารและภาค 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความต้องการของตลาด (๒.๗.๒.๔) 

ข. ๒.๕ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว 
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ิม
มูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับ ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ (๒.๗.๒.๕) 

ข. ๒.๖ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัด
ขัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื ่อการส่งออกสู ่ประเทศเพื ่อนบ้านโดย เน้นอุตสาหกรรม  
สีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ (๒.๗.๒.๖) 

ข. ๒.๗ เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ
ตอนล่าง โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานโดยส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกพืช
พลังงานในพื้นที ่ที ่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที ่ ใช้งานได้ง่ายจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการ ผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน (๒.๗.๒.๗) 
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ข. ๒.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่ม 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที ่ยววัฒนธรรมลุ ่มน้ำโขงและสุขภาพในกลุ ่ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิง
กีฬาในพื้นที ่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีรวมทั้งพัฒนาเส้นทางการ 
ท ่องเท ี ่ยวท ี ่ เชื่อมโยงในล ักษณะเคร ือข ่าย เพ ื ่อกระจายน ักท ่องเท ี ่ยวจากเม ืองหล ักไปส ู ่ เม ืองรอง  
ชุมชนและท้องถิ่น (๒.๗.๒.๘) 

ข. ๒.๙ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 
เลย - อุดรธานี - หนองบัวลำภู - หนองคาย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเร่ง พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่ และเชื่อมโยง กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง ภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (๒.๗.๒.๙) 

ข. ๒.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุนการบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง  พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยง
ระหว่าง เมืองและระบบขนส่งอื่น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

ข. ๒.๑๑ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองหนองคายและ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองบึง
กาฬ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทางการ จัดรูปที่ดินการผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง
แบบประหยัดพลังงาน  

ข. ๒.๑๒ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว และ
การลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวสู่ท่าเรือน้ำลึก
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยส่งเสริมและอำนวย ความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับ เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในพ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับ 
การพัฒนา และกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนและ
ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดส้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
แรงงาน และความมั่นคง 

ข. ๒.๑๓ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยวและ
การลงทุน เชื่อมโยงสู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ท่าเรือนํ้าลึก หวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้ สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ ด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา กำหนดการใช้ประโยชน์ 
พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริม ให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จาก การพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความ
มั่นคง  
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ข. ๒.๑๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว และ
การลงทุน เชื่อมโยงสู่แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่าน ชายแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา สนับสนุนและ
ยกระดับ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของ พื้นที่ ส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง 

 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ด้านเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ โดยนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อรองรับ อุตสาหกรรม ๔ ด้าน (ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก 
ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) 

ข. ๒.๑๖ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝังแม่น้ำโขง ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว แห่งใหม่ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจากความ หลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูสู่การ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อน
บ้านสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนผ่าน โครงการ OTOP Village 

๒) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดย นำร่องใน
จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ๓) พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู 

ข. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ 

ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม  
๒) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และการเลี้ยงโคเนื้อไทยไปสู่การผลิต เพื่อโคที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง อาทิ 

เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว 
๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปทำเกษตรที่เหมาะสมหรือ เกษตรกรรมทางเลือก 
๔) เร่งรัดการจัดสรรที ่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที ่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที ่ดินทำกินหรือมีที ่ด ินทำกิน  

ไม่เพียงพอ สำหรับพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่จัดสรร จำนวน ๒.๔ ล้านไร่ 
๕) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดยโสธร สนับสนุน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร ส่งเสริมและขยายผล เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตร 

๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นโครงการนำร่อง Rice City เพ่ือดำเนินการให้ครบวงจร  
๗) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา ในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

(จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 
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๘) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ  
ข. ๒.๑๘ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (๒.๓.๒) 

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมในพื้นที่ 
ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด
สำหรับสินค้า OTOP และกิจการ SMEs โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

ข. ๒.๑๙ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู ่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูลที ่จำเป็นแก่  

นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการลงทุน และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคมและความมั่นคง ด้าน
ทรัพยากรธรรมซาติและสิ ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้งเพิ ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากรพรมแดน
มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และด่านศุลกากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมิติการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่ และภัย สุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงาน ต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้สามารถเข้ามาทำงาน แบบไป - กลับ อย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือ
แรงงาน บริหารจัดการด้านความมั่นคงและ จัดระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

ข. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (๒.๕.๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองที ่มีประชากรมากกว่า ๑ ล้านคน อาทิ ขอนแก่น 
นครราชสีมา เพื่อลดความแออัดของเมืองหลัก  

ข. ๒.๒๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๒.๕.๔) ดังนี้  
๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
๒) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม เพื่อขยายการเข้าถึง การใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภาค 
๓) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 

Smart Farmer และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๔) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program 

: ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอท็อป (OTOP Upgrade) 
5) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและบริการด้านแสงชินโครตรอน เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

ด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริหารทางการแพทย์  
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ดังนี้ 
๑) ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายไดใ้หม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
๒) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีผู้สนใจเห็นความสำคัญ และประโยชน์การศึกษาระดับวิชาชีพขั้น
สูงและอาชีวศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน และ
หน่วยงาน ในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิ เพื่อเปิดโอกาสและสร้าง
ทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  

๓) เร่งรัดการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
ข. ๒.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน กับ

นานาประเทศ (๒.๖.๑) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศอาทิ ความร่วมมือ
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านการขนส่งและคมนาคม เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลดีต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ข. ๒.๒๔ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาสนามบินขอนแก่นและสนามบินบุรีรัมย์ ให้
สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ข. ๒.๒5 สนับสนุนการดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ กำกับ ดูแล การใช้

แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลและ
บูรณาการกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ข. ๒.๒๖ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความต้องการของ ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย  
๒) ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ และการขนส่ง

สินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะพัฒนา

มาตรฐานการให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิด
ซ้ำซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศ 
  ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ ทางน้ำ 
อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ตลอดจนตรวจสอบ ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ  
 

ข. ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มิติพื้นที่ (Area) 
ข. ๓.๑ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะกลิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง อาทิ 

จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงค์กระตุ้นการเรียนรู้ในการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ ตับให้แก่ประชาชน
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและค่านิยมในการบริ โภคอาหารปรุงสุก กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ รอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (๓.๖.๑.๑) 
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มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๓.๒ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (๓.๒.๑) ดังนี้ 
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา ครูผู้สอน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

 ๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน กระบวนการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของภาค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๓) สนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงสู่ท้องถิ่น ตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร 

 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (๓.๔.๑) ดังนี้ 
๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร ทางการแพทย์  

เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างเท่าเทียม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะ ในเมืองสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ๑ 

๒) ส่งเสริมการป้องกันรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต โรคหัวใจ โรค
เนื ้องอกร้าย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุ ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

๓) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั ้งครรภ์ โดยเฉพาะใน พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สกลนคร และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะใน พื ้นที ่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และ
อุบลราชธานี  

๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง เพื่อลดความ
แออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น  

ข. ๓.๔ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย(๓.๕.๑)สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทาง
สังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ให้คนในชุมชนต่อสู้กับปัญหาชีวิต ซึ่ง
นำไปส ู ่การลดป ัญหาการฆ ่าต ัวตาย โดยเฉพาะ  ในพ ื ้นท ี ่จ ังหว ัดเลย ม ุกดาหาร นครราชส ีมา และ 
ศรีสะเกษ รวมทั้งลดปัญหาการค้า และการเสพยาเสพติด 

ข. ๓.๕ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิ ชาการที่
เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  

ข. ๓.๖ สนับสนุนการดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อเร่งรัดการดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ สถานพยาบาล 
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ข. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๔.๑ สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน 

รวมทั้งแก้ไข ปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  

๒) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน บริการขึ้นพื้นฐาน
สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ  

๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับรองรับผู้สูงอายุ ในชุมชน 
 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (๔.๑.๑) 

ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะ หนี้สินใน

ครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง  

๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ ออกแบบโดยคำนึงถึง
การใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และท่ัวถึง สำหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

ข. ๔.๓ สนับสมุนการดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) จัดตั ้งโรงเรียนผู ้สูงอายุเพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู ้สูงอายุ 

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีชองผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ ชุมชนและ
สังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ 
ข. ๕. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๕.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำ 
หนอง และฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ การกักเก็บในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญของภาค (๕.๗.๒.๑) 

ข. ๕.๒ พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)    อ่าง
เก็บน้ำ ฝาย แหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมและในพื้นที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ 
พัฒนาระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำให้นำไปใช้ประโยชน์ ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม (๕.๗.๒.๒) 

ข. ๕.๓ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
ป่าต้นน้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมาย แนวเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป่องกันการบุกรุก 
เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน (๕.๗.๒.๓) 
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มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๕.๔ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๕.๒.๑) ดังนี้ 
๑) เพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการจัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - กลาง ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ จัดระบบการ

ผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำในลักษณะอ่าวพวง ก่อสร้างแหล่งน้ำไร่นา นอกเขตชลประทาน กระจายแหล่งน้ำและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ศักยภาพจากแม่น้ำโขง 

๒) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ  
๓) ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พ้ืนที่รับน้ำนอง พ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาและเตรียม ความพร้อมในการ

รับมือกับปัญหาอุทกภัย 
ข. ๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (๕.๔.๑) 

เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการรณรงค์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตามประเภท ตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และกำจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (๕.๑.๑) ดังนี้  
๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ด้าน

การเกษตร รวมถึงใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ถูกต้องตามศักยภาพ  
๒) บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่เกษตรกรยากจนให้มีที่ดินทำกิน 
ข. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕.๓.๑) ส่งเสริมงานวิจัยพลังงาน 

ทดแทนตามบริบทของพ้ืนที ่
ข. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑) 

เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว อาท ิสร้างเข่ือนกันคลื่น-กันตลิ่ง ขุดลอกร่องน้ำ 

ข. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ

ภายในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นประตูสู ่เศรษฐกิ จ
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก ทันสมัย เข้าถึงง่าย 
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการด้าน E-Border Pass  

 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การ

บริหารจัดการด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเขียงคาน จังหวัดเลย และด่านศุลกากร บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
รวมทั้งด่านศุลกากรและเขตการค้าชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย ์
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๑๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย 
 วิสัยทัศน์  
  หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 
  

 พันธกิจ 
       1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม และการค้า  
       2. ส่งเสริม สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว  
       3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ 
   ประชาคมอาเซียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256๕ 
 

อัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
“สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ” 

 

ความเชื่อและหลักคิด   
 

   “เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพ่ือนร่วมงานเสมือนญาติ และรักองค์กรเสมือนบ้าน” 
 

วิสัยทัศน ์
         “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย บริหารจัดการด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้พื้นทีเ่ป็นฐาน  
มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. เพ่ิมความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

นโยบาย 
1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถคีุณภาพ 
2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น

ฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู ่การปฏิบัติจริง เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ข องผู ้เร ียนเป็นรายหน่วยสู่

มาตรฐานสากล 
4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
6. มีคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสหวิทยาเขต ครบ 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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7. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบ 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
11. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
12. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
13. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยเชิงเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
14. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
15. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
16. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
17. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
18. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 

นโยบายและจุดเน้น 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสห
วิทยาเขตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย 

1.2 ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนการ ยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ให้กับ
ผู้เรียนสู่การประเมินเป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
   1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รางวัลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับสหวิทยาเขต 
   2.2 เพ่ิมความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต โดยแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และรายสาระการเรียนรู้ 
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   2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศนวัตกรรมการบริหาร เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
   2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้างานวิชาการร่วมกับ 
ศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา รายหน่วย การ
เรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วย สู่มาตรฐานสากล 
  3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย การ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นราย
สาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ การ
เรียนรู้ ทำการสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ำ และวัด
ประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
  3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
  3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ 
ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
  3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการส้รางแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุด
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ ครบทุก
สาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการเรียนรู้จบ แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ 
  3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความสำคัญกับ กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ เป็นรายหน่วยที่เป็นเลิศ 
  3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน การ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
คัดเลือกผู้ที่มี ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ประจำปี 
  4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายทำข้อตกลงกับชุมชน และ
ภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน และทำ
โครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจำปีของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
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  4.3 สถานศึกษาทำการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน 
เพ่ือการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่น
ประจำปี 
  4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
  5.1 สถานศึกษาน้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใน
การบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานทำ โดยขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมในทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
  5.2 สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ-มีอาชีพ เปิดสอนวิชา
อาชีพที่หลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดทำโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้เรียน เลือกเรียนรู้ในชุมชน 
คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
 6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน 1 

รางวัลระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

 6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครแูละบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ในทุกสาระวิชา 
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ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับ A-AA 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก 

7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

10. ร้อยละสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา   
              ผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 

สหวิทยาเขต 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สหวิทยาเขต 

เป็นฐาน 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่มาตรฐานสากล 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูต 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA 

8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
9. ร้อยละของครูผู้สอนที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4. จำนวนของแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างเครือข่ายและทำข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทำโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 

9. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนที่สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 

5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย  
1 วิชาชีพ 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทำโครงงานอาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 

6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็มร้อยในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพานพร้าว 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
วิสัยทัศน์ 

“ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน มุ่งสู่สากล ด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้ศาสตร์พระราชา  สร้าง
คุณค่าความเป็นไทย ตามแนวทางวิถีพุทธ” 

 

พันธกิจ 
1. บริหาร และจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานด้วยนวัฒกรรมที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
5. น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการดำเนินงาน 
6. ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน ครู/บุคลากร มีความสุขในการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงาน 
2. การบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 
5. นักเรียน ครู/บุคลากร สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชา และวิถีพุทธในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
6. นักเรียน ครู/บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการแข่งขันในเวทีต่างๆ 
 

กลยุทธ์โรงเรียนพานพร้าว 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
๑.๑ พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 
 ๑.๒ สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 
 ๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ให้กับ ผู้เรียนสู่
การประเมินเป็นสถานศึกษาที่มีกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น 

๑.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำวิจัยอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้ง
ระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้  จะ
ได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่น 
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๑.๕ สร้างความตระหนัก ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
ความรู้และทักษะในการคุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้รับบริการ พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง 
 1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 1.9 พัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา  
2.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 สถานศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ

และตัดสินใจทั้งระบบ  
2.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง

แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
2.5 สถานศึกษา มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่
มาตรฐานสากล 

3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย การเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นรายสาระ
วิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ การเรียนรู้ ทำ
การสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ำ และวัดประเมินผล
ใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
 3.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
 3.4 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุก
สาระวิชา 
 3.5 พัฒนาคลังข้อสอบจัดให้มีการส้รางแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและ
วิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้
ครูผู้สอนนำแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการเรียนรู้จบ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความสำคัญกับ กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ เป็นรายหน่วยที่เป็นเลิศ 
 3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน การประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
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๓.๘ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
 ๓.๙ นักเรียนมีทักษะและความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น และนักเรียน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและศึกษาหาความรู้ได้ทุกคน  
 ๓.10 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการแก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้สูงขึ้น 

๓.11 นักเรียนมีทักษะชีวิตและความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และ
มีความสามารถในผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น 

๓.12 นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

๓.๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และผ่านการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
4.1 สนับสนุน ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ คัดเลือกผู้ที่มี ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 
 4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายทำข้อตกลงกับชุมชน และภาคเอกชน 
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน และทำโครงงาน
อาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจำปีของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
 4.3 สถานศึกษาทำการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน เพื่อการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่นประจำปี 
 4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
 
กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการดำเนินงาน  

5.1 สถานศึกษาน้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการ
บริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพ่ือ การมีงานทำ โดยขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมในทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
 5.2 สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ-มีอาชีพ เปิดสอนวิชาอาชีพที่
หลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดทำโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้เรียน เลือกเรียนรู้ในชุมชน คนละ 1 
โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการ

แข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน 1 รางวัล

ระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครแูละบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ในทุกสาระวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 
  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
๑. ร้อยละของกลุ่มงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ระดับ A-AA  
๒. ร้อยละของกลุ่มงานที่จัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
๓. ร้อยละของกลุ่มงานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกระดับดีมาก 
๗. ร้อยละของลูกเสือ- เนตรนารีที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
๘. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
๙. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
10. รอ้ยละของสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
11. ร้อยละของบุคลกรและผู้รับริการมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. ร้อยละของกลุ่มงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่

ตลอดเวลา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละของกลุ่มงานนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร

จัดการและตัดสินใจ  
3. ร้อยละของกลุ่มงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของครูผู้สอนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
5. ร้อยละกลุ่มมงาน มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด

การศึกษา  
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่
มาตรฐานสากล 

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
2.ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
3.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน และหลักสูตรมตรฐานสากล 
4.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
5.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
6.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีสำนึกใน

การบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม 

8.ร้อยละของครูผู้สอน ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
9.ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนา 

ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน การ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
1.ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3.จำนวนของแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างเครือข่ายและทำข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และ

ภาคเอกชน 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่จัดทำโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
5.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการทำวิจัยเพ่ือปรับปรุงผลการ

เรียนของผู้เรียน 
6.สถานศึกษาจัดทำการวิจัยเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

7.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนที่สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
 
กลยุทธ์ที ่5 น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการดำเนินงาน  

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การปฏิบัติ
สร้างองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ) SDGs) 

2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารงานด้วยคุณภาพ เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ประเมิน รายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

3.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสามารถใน
การอำนวยการจัดการเรียนรู้ )Coach) 

4.ร้อยละของผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน เป็นพลเมืองดีของชาติและมีความเป็นพลโลก 

5.ร้อยละของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
ความถนัดและความสนใจและได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
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6.ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน 

7.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยี )Digital Technology) มาสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
1.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้

เข้าแข่งขันความสามารถในระดับชาติ 
2.ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
3.รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านกีฬา และเข้า

ร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ  
4. ร้อยละของผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของ 

โรงเรียนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  
5. รอ้ยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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บทที่ 3 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน จำนวนเงิน

ที่อนุมัต ิ
(บาท) วิชาการ 

บริหาร
ท่ัวไป บุคคล 

งบ 
ประมาณ 

กิจการ 
นักเรียน 

๑ โครงการส่งเสริมการใช้ธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โรงเรยีน
สุจรติ) 

น.ส.ณัฐธิชา ทองยืน 

√ 

        

๑๐,๐๐๐ น.ส.วานิสสา วงศ์โยธา 

น.ส.พรอุมา ศรีแก้ว 

๒ โครงการโรงเรยีนคุณธรรม น.ส.ณัฐธิชา ทองยืน 
        √ ๕,๐๐๐ 

  น.ส.พรอุมา ศรีแก้ว 

๓ โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน นางนันธิยา  พูลเพิ่ม √         ๓,๐๐๐ 

๔ 

โครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ลูกเสือ นายสัมพันธ์  สวสัดิ์ธรรม         √ ๑๕,๐๐๐ 

๕ โครงการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและ
ยุวกาชาด 

นายสัมพันธ์  สวสัดิ์ธรรม 
        √ ๔๖,๘๖๐ 

นางศรีไพร  สังฆะคณุ 

6 

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยใน
โรงเรียน นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๓,๐๐๐ 

7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว ์

  √       ๔๐,๐๐๐ 
น.ส.ณัฐธิชา ทองยืน 

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดอบายมุขและสารเสพตดิ นายกิตติณ์ัฐ  สุนทรวสิัย         √ ๑๐,๐๐๐ 

9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน นายสุเมธ  ถาไชยลา 

        √ ๒๕,๐๐๐ น.ส.พัชรี สวรรค์วิจิตร 

น.ส.ลดัดาวรรณโพธิจันทร ์
10 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ  

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง   √       ๑๐,๐๐๐ 
(Zero Waste School) 

11 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สถานศึกษา 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
  √ 

  
    ๑๕๐,๐๐๐ 

นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ ์
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กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ (ต่อ( 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงาน จำนวนเงิน
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

วิชาการ 
บริหาร
ท่ัวไป บุคคล 

งบ 
ประมาณ 

กิจกาi 
นักเรียน 

นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ ์      

12 

โครงการโรงเรยีนส่งเสริม
สุขภาพ นางสมพร  นนทะนำ   √       ๒๐,๐๐๐ 

13 โครงการพัฒนาโรงเรยีนเพื่อ
ประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานและนักเรยีน
พระราชทาน 

นายสุเมธ  ถาไชยลา         √ ๑๐,๐๐๐ 

14 โครงการเด็กไทยบริโภค
ปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs 
(อย.น้อย) 

นางสมพร  นนทะนำ 
  √       ๑๐,๐๐๐ 

นางสาวสุพัตรานุ่นสวสัดิ ์

15 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ นายไพโรจน์  สังฆะคณุ √         ๔๕,๐๐๐ 

16 โครงการส่งเสริมสภานักเรียน
และประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายกิตติณ์ัฐ  สุนทรวสิัย 
        √ ๕,๐๐๐ 

นนายวัชรพล รักษาภักด ี

17 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
แผนงานและงบประมาณ 

นางสาววาริสสา วงศ์โยธา 

      √   ๖๔,๙๔๖ น.ส.ณัฐธิชา ทองยืน        

น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน 
17 พัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพทางการเรียนการสอน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐  
 

จำนวนโครงการ ๕ ๕   1 7   

 

 
 

รวมเงิน ๔๗๒,๘๐๖  
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กลยุทธ์ที่ ๒ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน จำนวนเงิน
ที่อนุมัต ิ

    (บาท( 
วิชาการ บริหาร

ทั่วไป 
บุคคล งบ 

ประมาณ 
กิจการ
นักเรียน 

   ๑ โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม    √ 
 

      ๒๐,๐๐๐ 
นายวัชรพล  รักษาภักด ี

   ๒ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
และงานประชาสัมพันธ ์

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
 

   √       ๓๐,๐๐๐ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ ์

นายวุฒิศาสตร์ เทพอิน
แดง 

จำนวนโครงการ 1 1         
รวมเงิน ๕๐,๐๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย
สู่มาตรฐานสากล 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน 

จำนวนเงิน 
ที่อนุมัติ
(บาท) 

วิชาการ 
บริหาร
ท่ัวไป บุคคล 

งบ 
ประมาณ 

กิจการ
นักเรียน 

 

๑ โครงการสอนเสริมเพิม่ความรู้พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐ 

๒ 
โครงการการวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้และพัฒนาคลังข้อสอบ 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม 
√         ๔๐,๐๐๐ 

น.ส.สุพตัรา นุ่นสวสัดิ ์
๓ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน     

สู่สากล 
นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐ 

๔ โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐ 

๕ โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๙๐,๐๐๐ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ครูในกลุ่มสาระ           

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ครูในกลุ่มสาระ           

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูในกลุ่มสาระ           

๖ โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐ 
 

๗ โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลนิ นพัชรี สรรค์วิจติร √         ๕,๐๐๐  

๘ 

โครงการส่งเสริมผู้เรยีน ให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๑๐,๐๐๐  

จำนวนโครงการ 8            

รวมเงิน ๑๘๕,๐๐๐  
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กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน 

จำนวนเงิน 
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

วิชาการ 
บริหาร 
ท่ัวไป 

บุคคล 
งบ 

ประมาณ 
กิจการ
นักเรียน 

 

๑ โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 

  
√ 

      
๑๐,๐๐๐ 

น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว ์

๒ โครงการยุวบรรณารักษ์ นางศรีไพร สังฆะคณุ 

√ 

        

๑๐,๐๐๐ นายไพโรจน์ สังฆะคุณ         

นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย         

๓ โครงการส่งเสริมนสิัยรัก
การอ่าน 

นางศรีไพร สังฆะคณุ 

√ 

        

๑๑,๔๓๗ นายไพโรจน์ สังฆะคุณ         

นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย         

๔ โครงการสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

นายสุเมธ  ถาไชยลา         √ ๑๐,๐๐๐ 

 
๕ โครงการนิเทศภายใน นางนันธิยา  พูลเพิ่ม √         ๕,๐๐๐  

๖ พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มการเรียนรู ้

นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม √         10,000 

 

 
๗ โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

นางดรุณี  ไชยมานันท์ 

    

√ 

  

  ๓๐,๐๐๐ 
 

นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย 
 

จำนวนโครงการ 4 ๑ ๑   ๑    

รวมเงิน ๕๕,๐๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำศาสตร์พระราชาและวิถีพุทธในการดำเนินงาน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน จำนวนเงิน 

ที่อนุมัต ิ
(บาท) วิชาการ 

บริหาร 
ท่ัวไป บุคคล 

งบ 
ประมาณ 

กิจการ
นักเรียน 

๑ โครงการวันสำคัญ นายสุเมธ ถาไชยลา         √ ๗๐,๐๐๐ 

  วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพตดิ ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน             
  วันวิทยาศาสตร ์               
  วันคริสตมาสต ์               
  วันอาเซียน               
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา               
  วันสำคัญอื่นๆ               

๒ โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ นางสาวณัฐธิชา ทองยืน   √       ๗๐,๐๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพระหวา่งเรียน นางสาวสุพัตรา  นุ่นสวัสดิ ์   √       ๒๐,๐๐๐ 

๔ 
โครงการประดิษฐเ์ครื่องประดับ
นาฏศิลปไ์ทย นายกันทรากร แหลมกีก่ำ   √       ๑๕,๑๔๐ 

๕ 
โครงการส่งเสริมน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง   √       ๑๐,๐๐๐ 

๖ โครงการปัจฉมินิเทศ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม √         ๒๔,๑๐๐ 

๗ แนะแนวและทุนการศึกษา 
นางดรุณี  ไชยมานันท์ 

√         ๑๐,๐๐๐ นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 

นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 

จำนวนโครงการ ๒ 4     1   

รวมเงิน ๒๑๙,๒๔๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน 
จำนวนเงิน 
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

      วิชาการ 
บริหาร
ท่ัวไป บุคคล 

งบ 
ประมาณ 

กิจการ 
นักเรียน  

๑ 
โครงการส่งเสริม นักเรียน ครู 
บุคลากรที่มคีวามสามารถเป็นเลิศ 

น.ส.เยาวลักษณ์  พรมเนาว ์ √         ๔๕,๐๐๐ 
 

๒ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้
ด้านการอ่านตามแนวทางประเมิน 
PISA 

นายวรพักตร์ มมีะจำ √         ๖,๐๐๐ 

 

 

๓ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางประเมิน 
PISA 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๖,๐๐๐  

๔ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางประเมิน 
PISA 

นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม √         ๖,๐๐๐  

๕ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

นายไพโรจน์ สังฆะคุณ √         ๓๐,๐๐๐  

๖ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ดนตร ี

นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง √         ๓๐,๐๐๐  

๗ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป ์

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ √         ๓๐,๐๐๐  

๘ 
โครงการส่งเสริมการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/
ส่งเสริมทักษะวิชาการ 

นางนันธิยา พูลเพิ่ม √         ๖๓,๐๐๐  

๙ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน
ด้านนาฏศลิป์ไทย/ประยุกต ์

นายกันทรากร แหลมกีก่ำ √         ๑๐,๐๐๐  

จำนวนโครงการ ๙            

รวมเงิน ๒๒๖,๐๐๐  
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        แผนงานกิจกรรม/โครงการ 
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ชื่อโครงการ                 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ ๓.๑, ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓, ข้อ ๓.๔ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.             ข้อ ๓.๑, ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓                           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ ๓.๑, ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓                                                                        
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ ๑.๑.๑, ข้อ ๑.๑.๒, ข้อ ๑.๑.๓, ข้อ ๑.๑.๔, ข้อ ๑.๑.๕, ข้อ ๑.๑.๖ 
ผู้รับผิดชอบ   นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................. ............................................................................ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และผล  O-NET ต่ำ   โรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญจึง
ดำเนินการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน พัฒนาคุณภาพครู  สร้างความ
ตระหนักให้กับครูและส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับ
ตัวเอง  พัฒนาคุณภาพนักเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือฝึก
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้

มากขึ้น 
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก  และเติมเต็มศักยภาพให้กับครู 
3. เพ่ือฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว คิดเป็นร้อยละ 100  ได้สร้างความตระหนักให้กับตนเองและ
ส่งเสริมคุณภาพให้กับผู้อ่ืนเสมอ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายให้กับนักเรียน  
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพ่ือฝึกประสบการณ์อย่าง
มีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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การดำเนินการ 
1.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.   ประชุมครู  เพ่ือวิเคราะห์หาข้อมูลนักเรียน  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
3.   สร้างความตระหนักให้กับครู  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนา 
4.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด  ชี้แนะให้คำปรึกษา

ตลอดเวลา 
5. หาแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
6. นำเสนอผลงาน  และร่วมกันประเมินผลงานให้กำลังใจนักเรียน และยกย่องชื่นชม 
7. เผยแพร่ผลงาน  โดยการจัดนิทรรศการ  จัดบอร์ด  ป้ายนิเทศ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

การดำเนินการ  
 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

                  

2 ประชุม หารือ  กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

             

3. สร้างความตระหนัก
ให้กับคณะครู 

             

4. หาแหล่งเรียนรู้              

5. ดำเนินการเรียนการ
สอน 

             

6. เสนอผลงาน /
ประเมินผล 

             

7. เผยแพร่ผลงาน 
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งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน   90,๐00  บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000  
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕,000  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 10,000  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 1๕,000  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 10,000  
 รวม ๙0,000  

 

สถานที ่
 โรงเรียนพานพร้าว 
  

ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
 ตลอด ปีงบประมาณ 256๕ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระฯ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมการจัดเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เติม

เต็มศักยภาพให้กับนักเรียน  และฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ          กิจกรรมวันสำคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ ๑๒  
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ ๒.๒  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.          ข้อ ๑.๗                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ ๓.๑๒                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ ๑.๒.๑ 
ผู้รับผิดชอบ                   นายสุเมธ ถาไชยลา , นายวรพักตร์  มีมะจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้
ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถ
ของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทาง
โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
 2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
 4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
 

เป้าหมาย 
 ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโรงเรียน 7 ครั้ง 
  2. ร่วมกิจกรรมสันสำคัญ ในชุมชน อย่างน้อย 5   ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 
  2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
  3. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงกำหนดแนวปฏิบัติ ต.ค.64  งานกิจการนักเรียน 
2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 64  ผู้บริหาร,คณะครู 
3 ดำเนินตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้    
 3.1 วันวิสาขบูชา  

 
 

พ.ย.64-ก.ย.๖๕ 

วัดในพ้ืนที่  
 3.๒ วันไหว้ครู  ห้องประชุม  
 3.4 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  ห้องประชุม  
 3.4 วันสถาปณาโรงเรียน ห้องประชุม  
 3.5 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดในพ้ืนที่  
 3.6 วันแม่แห่งชาติ ห้องประชุม  
 3.7 วันวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม  
 3.8 วันพ่อแห่งชาติ ห้องประชุม  
 3.9 วันคริสตมาส ห้องประชุม  
 3.10 วันอาเซียน ห้องประชุม  
4 ติดตามประเมินผล ส.ค.๖๔ - ก.ย. 65  งานกิจการนักเรียน 
5 สรุปรายงานผล      ก.ย.65  งานกิจการนักเรียน 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ      
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 7๐,๐00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
   

ที ่ กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
1 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ๑๐,000    
2 วันวิทยาศาสตร์ ๑๐,000    
3 วันคริสตมาสต์ ๑๐,๐00    
4 วันอาเซียน ๑๐,000    
5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๑๐,000    
6 วันสำคัญอ่ืนๆ ๒๐,000    

รวม ๗๐,๐00    
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การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการติดตามและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
3. เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมิน
โครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 

2. นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ  
 3. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ 
                การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงการ           ส่งเสริมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและทักษะทางวิชาการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.             ข้อ 2.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.           ข้อ 6.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อ 6.1                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ 1.2.1 
ผู้รับผิดชอบ           นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และคณะครูทุกกลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา           ปีงบประมาณ 2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ด้านวิชาการและด้านทักษะต่างๆ 
ตามความสามารถของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความ
กระตือรือร้นอยู่เสมอ ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาด้านต่างๆ ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  การประกวดแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับชาติ 

- กิจกรรมการประกวดแข่งขันอื่นๆ เช่น โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
2. เพ่ือฝึกทักษะให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก   
3. เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่เสมอ 
4. เพ่ือแสดงศักยภาพของผู้เรียนให้ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 เพ่ือคัดสรรคนเก่งของโรงเรียนพานพร้าว  เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการ                      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกิจกรรมทักษะวิชาการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการทำงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลาย  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีศักยภาพ 
4. การดำเนินงาน 

ขั้นเตรียม 
  - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  - ประชุมวางแผน  ศึกษาข้อมูล 
  - 8 กลุ่มสาระฯ คัดเลือกนักเรียน  
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ขั้นดำเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบทุกคน 
  - 8 กลุ่มสาระฯ  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข้าแข่งขันในแต่ละรายการ   

 - ประสานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  การเตรียมเอกสารประกอบการ
แข่งขัน 
- การวางแผนการเดินทางของคณะครูและนักเรียน 

  - สรุปประเมินผล เสนอรายงานผลการแข่งขันต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นประเมินผล 
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข 

 

ขั้นดำเนินการ 
 

ที ่ รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย หมาย
เหต ุ

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ              
2 ประชาสัมพันธ์              
3 รับสมัครนักเรียนตาม

รายการแข่งขัน 
             

4 คัดเลือกตัวแทนนักเรียน              
5 ฝึกซ้อมตามกิจกรรม              
6 ทำการประกวดแข่งขัน              

 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 63,000 บาท 
รายละเอียดการจ่าย การแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ถัวจ่ายทุกรายการ ( 
 

ที ่ กลุ่มสาระ จำนวน/บาท 
1 ศิลปะ 7,000 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8,000 
3 สังคมศึกษา 6,000 
4 ภาษาไทย 10,000 
5 คณิตศาสตร์ 6,000 
6 วิทยาศาสตร์ 10,000 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10,000 
8 ภาษาต่างประเทศ 6,000 

 รวม 63,000 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 
 - กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระฯ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง  และได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
แข่งขันระดับชาติต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

 

 

 

โครงการ             ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กลุ่มงาน                  กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ 2   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.           ข้อ 4.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ 3.11                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรีไพร สังฆะคุณ, นายไพโรจน์ สังฆะคุณ, นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ           1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล     

การอ่านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้และ ความคิดของนักเรียน  การจัดกิจกรรม
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียน จึงเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการแสวงหาความรู้ 
และพัฒนาความคิดให้เกิดแก่นักเรียนอีกด้วย ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการที่สำคัญต่อการศึกษาในโรงเรียน 
เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าอย่างเต็มที่ตาม
ความความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล  และเป็นแหล่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น โครงการส่งเสริมการอ่านจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เชื่อมโยงการอ่านไปสู่การเรียนรู้  เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้  โดยคาดหวังว่านักเรียนจะนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
เรียนรู้ได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน 
2.เพ่ือเสริมสร้างปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4.เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน  การพูด  การคัด  การเขียน ให้มีทักษะทั้ง 4 ด้านดีขึ้น  

เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 464 คน 
- คณะครูโรงเรียนพานพร้าว จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การอ่านจำนวน 8 กลุ่มสาระ 
เป้าหมายคุณภาพ 
- นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน , รักการอ่าน , แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 
- นักเรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ 

ผลงานการปฏิบัติ เหตุผลที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

ผู้ปฏิบัติการ 
 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ประชุมวางแผนใน
การดำเนินงาน 
1.2.เสนอโครงงาน
เพ่ือขออนุมัติโครงงาน 

1.1โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ 
1.2 มีการวาง
แผนการดำเนินงาน 
 

ของบประมาณ
วางแผน
ดำเนินงาน
ร่วมกัน 

  ต.ค. 64 - 1.งานห้องสมดุ 
2.ยุวบรรณารักษ ์

2.ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

2.1จำนวนนักเรียน
ที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

-เพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติการ
ทำกิจกรรมการ
อ่าน 
-ปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน 
-ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
-นักเรียนได้
เรียนรู้
ความสำคัญของ
การอ่านและ
ประวัติบุคคล
สำคัญทางด้าน
วรรณกรรม 
  
 
 
 
 

ต.ค. 64 11,437 1.งานห้องสมดุ 
2.ยุวบรรณารักษ ์

-นิทรรศการหนังสือดีที่
น่าอ่าน 
 

2.2จำนวนหนังสือ 
ห้องสมุด 

ตลอดปงีบ
2565 

-กิจกรรมตอบปัญหา
กับห้องสมุด 
 

-นักเรียนอ่านหนังสือ
และสรุปใจความ
สำคัญนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
-นักเรียนได้เรียนรู้
ปฏิบัติจริง,เข้าร่วม
กิจกรรมตามความ
ถนัดความสามารถ 
 

พ.ย.64 

-ตอบปัญหาจาก
หนังสือสารานุกรมไทย 
 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 
 

-กิจกรรมเสียงตามสาย 
 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 
 
พ.ย. 64 
- ส.ค.65 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการ ผลงานการปฏิบัติ เหตุผลที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

ผู้ปฏิบัติการ 

-กิจกรรมไอซีทีเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

 

-นักเรียนได้อ่าน
หนังสืออย่าง
หลากหลายวิชา 
-นักเรียนรู้แหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

 

 1.งานห้องสมดุ 
2.ยุวบรรณารักษ ์

 
 -กิจกรรมประกวดการ

เล่นเรื่องจากหนังสือ 
พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

 

-กิจกรรมวาดภาพจาก
การอ่าน 

-นักเรียนได้สืบค้น
ความรู้จากหนังสือ 
-นักเรียนได้รับสาระ
น่ารู้,ข่าวสารจาก
การฟัง 
-นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการค้นหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
หน้าชั้นเรียน 
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิด การเขียน 
นักเรียนได้ฝึกการ
หาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีและสาระ
สนเทศห้องสมุด
อิเล็คโทรนิค 
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิด  
การอ่าน 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-คัดลายมือ พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมการประกวด
จัดทำกฤตภาค 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 
 

-กิจกรรมยอดนักอ่าน
อ่านทุกวันเพื่อชีวิต 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมการประกวด
การแต่งกลอน 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมตอบปัญหา
จากห้องสมุด 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมประกวดแต่ง
คำขวัญ,เขียนสะกดคำ 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

- แข่งขันเปิด
พจนานุกรม 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมการประกวด
เรียงความ 

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระทุกวันศุกร์สนุกกับ 
การอ่าน  

พ.ย. 64 
- ส.ค.65 

ขั้นติดตามและประเมิลผล 
3.1 สังเกตรวบรวม
ข้อมูล 
3.2 ประเมินสรุปผล
ตามโครงงาน 

 เพ่ือรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้
รับทราบผลการ
ดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. ๒๕๖๕ 
 

 งานห้องสมุด 
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ที่มาของงบประมาณ 
                 เงินอุดหนุน                  จำนวน........11,437..........บาท 
                 เงินรายได้อ่ืน ๆ             จำนวน................-............... .บาท 
                 รวมเป็นเงิน                  จำนวน..... 11,437...........บาท 
 

การประเมินผล 
1. แบบบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
3. แบบบันทึกรายงานสถิติการยืมหนังสือห้องสมุด 
4. แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ผลคาดหวังที่จะได้รับ 
       1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 464 คน และมีนิสัยรักการอ่าน    
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
       2.  นักเรียนร้อยละ 100  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมี
ความสุขจากการเรียนรู้ 
      3.  นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 
 

 

 

 

โครงการ           ยุวบรรณารักษ์ 
กลุ่มงาน                 กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.       ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.          ข้อ 3.1    
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.        ข้อ 4.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อ 4.4                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ  ข้อ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ        นางศรีไพร สังฆะคุณ, นายไพโรจน์ สังฆะคุณ, นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
.................................................................................................................................................................. 
1. หลักการ/เหตุผล 
           งานบริการห้องสมุดเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะในการให้บริการในส่วนของความรู้
ถือเป็นปัจจัยหลักก่อนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการระบุไว้ว่า 
สถานศึกษาท่ัวประเทศจะต้องมีศูนย์บริการห้องสื่ออยู่ภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในการอ่าน ดูแล
รักษาหนังสือ และแยกประเภทหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง 
         ยุวบรรณารักษ์ หรือบรรณารักษ์น้อยเป็นการจัดให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในด้านการให้บริการหนังสือและมี
ความรู้ที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนอง และการเสียสละต่อ
ส่วนรวม  เป็นต้น  ยุวบรรณารักษ์ จึงมีความสัมพันธ์กับการให้บริการทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
บริโภคความรู้ของผู้อ่ืน ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียนเอง 
        ประโยชน์ขอโครงการนี้ มุ่งจัดโครงการยุวบรรณารักษ์ ขึ้นเพ่ือปลูกฝังในการเสียสละต่อส่วนร่วมและรักใน
การบริการห้องสมุด อันจะก่อให้เกิดทักษะต่างๆที่ผู้เรียนควรจะได้รับ เช่น การรักในหน้าที่ การเสียสละในการ
ให้บริการ และ ความรักษาต่อทรัพย์ส่วนรวม ในการจัดโครงการนี้ยังส่งเสริมทางด้านการใช้ภาษาต่างๆให้กับผู้เรียน
ซึ่งสอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนจึงจัดโครงยุวบรรณารักษ์เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนสามารถรู้วิธีดูแลหอ้งสมุดและสร้างลักษณะอันดีของบรรณารักษ์ได้ 
2.2 ผู้เรียนสามารถซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดได้ 
2.3 เพ่ือสร้างความรักในหน้าที่ของตนเอง 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

-   นักเรียนในกิจกรรมชุมนุมห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนพานพร้าว   
     จำนวนทั้งสิ้น 30 คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
-   ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด มีความสามารถในการแยกหมวดหมู่หนังสือได้

อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความรักษ์ในการบริการ
ศูนย์หนังสืออย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม 2564 นางศรีไพร  สังฆะคุณ  

นายไพโรจน์ สังฆะคุณ 
นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 

2 คัดเลือกผู้เรียนที่ความสนใจในการบริการ พฤศจิกายน 2564 
3 จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนิน

กิจกรรม 
พฤศจิกายน 2564 

4 กำหนดขอบเขต และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจกรรม กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564 
-สิงหาคม ๒๕๖๕ 

5 ประเมินผล ส.ค.-ก.ย. 2565 
6 สรุป รายงานผล กันยายน 25๖5 

 

5. งบประมาณ  
                 เงินอุดหนุน                  จำนวน........๕,000..........บาท 
                 เงินรายได้อ่ืน ๆ             จำนวน...............................บาท 
                รวมเป็นเงิน                  จำนวน..........๕,000..........บาท 
6. สถานที่ดำเนินการ 
       ห้องสมุดโรงเรียนพานพร้าว 
 หอประชุมโรงเรียนพานพร้าว 
7. การติดตามและประเมินผล 

-  จากแบบประเมินผู้เรียนที่ใช้บริการห้องสมุด 
-  จากแบบประเมินความรับผิดชอบของผู้เรียน 
-  จากแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
-  จากแบบลงเวลาเข้ากิจกรรมของนักเรียนชุมนุมห้องสมุด 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   -   ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  -  ผู้เรียนเห็นคุณค่าต่อการให้บริการศูนย์หนังสือ 
  -  ผู้เรียนเกิดความรักษ์ต่อทรัพย์สินส่วนรวม 
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โครงการ            ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ ๑๑   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 6.1, ข้อ 6.2                             
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 6.1, ข้อ 6.2                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.4, ข้อ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ          นายไพโรจน์  สังฆะคุณ   
ระยะเวลาดำเนินการ            ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
.................................................................................................................................................................. 
1. หลักการ/เหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 ซ่ึง
กำหนดความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษา  ต้องเป็นเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาตามความมุ่งหมายดังกล่าว ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลด้วยปัจจุบันการดูแลเอาใจใส่ให้ตนเองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  ปราศจากโรคไข้เจ็บต่าง ๆ 
อยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมอย่างมีความสุข และยังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อไป การส่งเสริมอนามัยให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของโรงเรียนต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจควบคู่กันไปมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุขและเป็น
พ้ืนฐานการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป   

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เป็น
การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ ในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่
ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า“มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน” หากได้รับการพัฒนาพัฒนา
เหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้ เท่ากับไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ทีมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านอื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และถูกบังคับให้เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือ
อาจเป็นไปไม่ได้เลย เท่ากับเป็นการทำลายกลุ่มผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว และไม่มีโอกาสได้เรียน
ต่อก็จะไม่มีความรู้ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เลย 

     ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงสรรหาความรู้ที่
หลาก หลาย  ตามความต้องการผู้เรียนและตามศักยภาพของแต่ละคน เพ่ือเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
และพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยรักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด  อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง และประเด็นสำคัญคือเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ฉะนั้นการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬา ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
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เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ในการค้นพบตัวเองเป็นความสามารถ
พิเศษที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะกีฬา  สู่ความเป็นเลิศอันจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ต่อไป  

 

2 . วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ์ 
2.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการออกกำลังกาย อย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
2.๓ เพ่ือให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
2.๔ เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.๕ เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาด้าน นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

-   นักเรียน โรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมกิจกรรมตามชนิดกีฬาที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 430 คน 
3.2  ด้านคุณภาพ 

-   นักกีฬาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขัน 
-   นักกีฬาได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ  
-   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 

๔ .วิธีดำเนินงาน 
กิจกรรมและรายละเอียด 

การดำเนินการ 
ระยะเวลา 
วัน/เวลา 

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิตของกิจกรรม 

ขั้นวางแผน (P) 
   1. ประชุมครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อ
จัดทำโครงการ /ออกคำสั่ง/มอบหมายงานรับผิดชอบแต่
ละฝ่าย 
 

พ.ย. 2564 คณะกรรม 
การบริหารโรงเรียน 

-โครงการ 
-คำสั่งมอบหมายงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 
   1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งแบ่ง
หน้าที่ปฏิบัติ 
-  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  จัดทำโปรแกรมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 
ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ บาสเกตบอล E-sport 

 
พ.ย. 2564 

คณะกรรม 
การบริหารโรงเรียน 
ครูไพโรจน์  
ครูสุเมธ  
ครูวรพักตร์  
ครูวัชรพล 

 

ขั้นติดตามผล (C) 
1. กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ผู้ได้รับ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลจนสิ้นสุดโครงการ 

 
พ.ย. 2564 - 

- ก.พ. ๒๕65 

 
ผู้บริหาร 
 

 
บันทึกผลการ
ดำเนินการ 

ขั้นประเมินผล (A) 
1. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อใช้สำหรับการจัด
โครงการดังกล่าวต่อไป 
2. นำเสนอผลการจัดโครงการต่อท่ีประชุมรับทราบ 

 
กันยายน
2565 

 
คณะกรรม 
การดำเนินการ 

 
-รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

 
๖.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนร็สุขศึกษาและพลศึกษา 
 กีฬาฟุตบอล : นายสุเมธ  ถาไชยลา , นายวรพักตร์  มีมะจำ 
 กีฬาบาสเก็ตบอล : นายวัชรพล  รักษาภักดี , นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
 กีฬาเปตอง : นายวรพักตร์  มีมะจำ 
 กีฬาตะกร้อ : นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
 E sport : นายกิตติ์นัฐ  สุนทรวิสัย , นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง 
 
๗. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  30,๐00  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
          รายละเอียดการจ่าย ซื้อวัสดุฝึกซ้อม และจัดการแข่งขัน ถัวจ่ายแยกตามชนิดกีฬา 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ฟุตบอล 7 คน ๘,000  
2 บาสเก็ตบอล 5,000  
3 เปตอง 6,000  
4 ตะกร้อ 6,000  
5 E sport 5,000  

 รวม 30,000  
 
๘. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ วัน/เวลา ข้อมูลที่ต้องการ 
๑. ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถาม  ตลอดปีงบประมาณ 2565 -จำนวนนักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ มีความพึง
พอใจ 

๒. ผลการแข่งขันในรายการ 
ต่าง ๆ          

ผลการแข่งขัน ตลอดปีงบประมาณ 2565 -ไม่ต่ำกว่าลำดับที่ ๓ 
(เหรียญทองแดง) 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อโครงการไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ์  
๙.๒ นักเรียนได้รู้จักการออกกำลังกาย อย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
๙.๓ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
๙.๔ นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๙.๕ นักเรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬา นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
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ชื่อโครงการ            ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่ 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 11   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 2.2                                                    
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 6.2                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 6.2       
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ         นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง   
ระยะเวลาดำเนินการ           ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักการ/เหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ค้นพบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งการเรียนดนตรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมทางดนตรีสร้างอุปนิสัยที่ดี ตลอดจนการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดนตรีสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ จากการใช้ประโยชน์ ของดนตรีที่
เหมาะสม ซึ่งในสภาวะปัจจุบันสังคมไทย ขาดความเข้มแข็ง เยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างขาดความรับผิดชอบ 
ซึ่งส่งผลให้ขาดความอดทน ขาดสมาธิ และขาดทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางด้านดนตรี เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่ง ที่สามารถช่วยพัฒนามนุษย์ในการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพ และ
สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  

โรงเรียนพานพร้าวมีการส่งเสริมให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ โดยให้ความสำคัญไม่น้อยกว่า
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด้านดนตรีของนักเรียนให้มีการพัฒนา
ตนเอง เต็มตามศักยภาพและสามารถสร้างสรรค์ กิจกรรมทางด้านดนตรีเพื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน มี
มาตรฐานและคุณภาพเทียบเคียงในระดับสากล สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถ พัฒนาตนเองทางด้านดนตรีสู่มืออาชีพได้เป็นอย่างดี ซึ่งวงโยธวาทิต  
และวงดนตรีสากล และวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความอดทน ใช้สมาธิสูง มุ่งเน้นในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอย่างดีงาม และทรงคุณค่า ให้แก่เยาวชนที่เป็นกำาลัง
สำคัญของชาติในอนาคต ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 23 (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
มาตรา 24 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนพานพร้าวได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสุนทรียภาพ ทางด้านทักษะดนตรี
ของนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้าง ความมีระเบียบวินัย 
ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ซึ่งยัง
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้านการดนตรีใน
โรงเรียนพานพร้าว  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะดนตรี และได้รับประสบการณ์
ในการ เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านดนตรีของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความ
พร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน สามารถแสดงออกต่อสาธารณชนได้ อย่างมืออาชีพ เป็นการ
สร้างชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิต วงดนตรีสากล(วงสตริง) และ วงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ของนักเรียนในโรงเรียนพานพร้าว 
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านดนตรีวงโยธวาทิต    

วงดนตรีสากล(วงสตริง) และ วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)  
2.3 เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ให้มีระเบียบ

วินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านดนตรี อย่าง

เต็มศักยภาพ และห่างไกลยาเสพติด 
 

3 เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
- นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านตนตรี 
- มีอุปกรณ์ เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เพียงพอต่อการใช้งานการสอน การฝึกซ้อมและการแสดงของ

นักเรียน  มีวงดนตรีสากลนักเรียน 1 วง   มีวงดนตรีสากล(วงสตริง)  มีวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
3.2 ด้านคุณภาพ   

- นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ทักษะด้านดนตรีสูงขึ้น สามารถบรรเลงร่วมวงดนตรีวงโยธวาทิต     วง
ดนตรีสากล และวงดนตรีพ้ืนเมืองได้ 

- นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทนและมีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามได้  
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ และงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม 

และข้ันตอนการดำเนินงาน 
งบประม

าณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ขั้นเตรียมการ (P(      
1. ประชุมวางแผนการพัฒนานักเรียน  - - - - 
2. ขออนุมัติโครงการ  - - - - 
ขั้นดำเนินการ (D)      
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 

-ประกวดร้องเพลง 
-ประกวดดนตรีสากล 
-ประกวดการเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวประเภทต่างๆ 

  
10,000 

- - 10,000 - 

4. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน 

๒0,000    ๒0,000 

ขั้นติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (C)      
5. สรุปและรายงานโครงการ 

 
 - - - - 
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ที ่ กิจกรรม 
และข้ันตอนการดำเนินงาน 

งบประม
าณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนนิงาน (A) 
6. -  นำผลการประเมินมาวางแผนการปฏิบัติงาน

ระยะต่อไป โดยนำผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ  
 และแผนปฏิบัติปฏิบัติการประจำปี 

     

รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถ้วน) ๓0,000 - - 10,000 ๒0,000 
งบประมาณ  จากพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
5.  ระยะเวลาที่ดำเนินการ   
 ปีการศึกษา 2564-256๕ (พ.ย.2564-ก.ย.2565)  
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
 
7. สถานที่ดำเนินงาน      

โรงเรียนพานพร้าว 
 

8. การติดตามผลและประเมินผล 
1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติทักษะด้านดนตรี 
2) ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
3) การตอบแบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนเห็นคุณค่าในดนตรี 

2) นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ ร้อยละ  90  ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี 
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งาน/โครงการ           ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
กลุ่มงาน                             กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่  
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 5   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.             ข้อ 4.1     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อ 3.12                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ                        นายกันทรากร   แหลมกีก่ำ 
ระยะเวลาดำเนินการ           ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
_______________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  

ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญ เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้เห็นความเป็นชาติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งสร้างผู้เรียน ให้เป็นคน
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ทางผู้รับผิดชอบโครงการ  จึงดำเนินโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการในทุกๆ ด้านและ ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนรายวิชา
นาฏศิลป์ได้มีการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน สามารถพัฒนาตนเอง ประดิษฐ์คิดการแสดงชุดนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย   
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  2.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
  2.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความอดทนต่อการฝึกหัด และมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น  
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย  

2.4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีความชื่นชม รัก และหวงแหนในนาฏศิลป์ซึ่งเป็น  
                 เอกลักษณ์และศิลปะประจำชาติ  
  2.5 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย  
  2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  
3. เป้าหมาย 
  3.1. เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 464 คน 
  - นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ จำนวน 40 คน 
  - บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 

 3.2. เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรทางด้านนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  - โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านนาฏศิลป์ 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90  
  - นักเรียนสามารถรำไทยได้อย่างเหมาะสม 
  - นักเรียนสามารนำการแสดงช่วยงานชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
นาย
กันทรากร   
แหลมกีก่ำ 

1 ประชุมชี้แจง
รายละเอียดจัดทำ
โครงการวางแผน 
การสอน 

           

2 จัดเตรียมห้องและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอน 

           

3 เปิดรับสมัครนักเรียน
และบุคคลภายนอก
ที่มีความสนใจ
ทางด้านนาฏศิลป์ 

           

4 แบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม
ความเหมาะสม 

           

5 ปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอน 

           

6 ติดตามประเมินผล
สรุปรายงาน 

           

 

5. งบประมาณดำเนินการ  30,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว จำนวน  30,000  บาท 
 

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย รวม/บาท 
1 เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ การแต่งหน้า 1 ชุด 4,200 4,200 
2 ชุดรำอวยพร(นาง) ๖ ชุด 1,000 ๖,000 
3 ชุดระบำ ๖ ชุด 1,000 ๖,000 
4 ชุดรำเซิ้ง  ช/ญ                                6 ชุด 1,000 6,000 
5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง กรับ 4 คู ่ 500 2,000 
6 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉิ่ง 4 คู ่ 200 800 
7 ผ้านุ่ง 10 ผืน 400 4,000 

รวม 30,000 
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7. การติดตามประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในด้าน
นาฏศิลป์ไทย 
4. นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

 

- สอบถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- สังเกตจากการเรียนของ
นักเรียน 
 

1. แบบสอบถาม 
2. การจัดกิจกรรม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทางนาฏศิลป์ไทย 
8.2 นักเรียนมีความสามารถในการรานาฏศิลป์ไทยได้ 
8.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
8.4 นักเรียนสามารถนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยไปแสดงตามโอกาสสำคัญต่างๆได้ 
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โครงการ              ประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มการบริหารทั่วไป  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 5   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 5.1, ข้อ 5.2                           
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อ 5.1, ข้อ 5.2                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ ๓.1 
ผู้รับผิดชอบ                         นายกันทรากร   แหลมกีก่ำ 
ระยะเวลาดำเนินการ               ปีงบประมาณ 2565  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 นาฏศิลป์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความ สำคัญสำหรับการเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป็นอย่างด ีนอกจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว การปฏิบัติที่ถูกต้องก็จำเป็นอย่างมาก นาฏศิลป์ยังมีองค์ประกอบ
หลายๆอย่าง และยังมีเครื่องประดับสำหรับสวมใส่และตกแต่งในการแสดงอีกด้วย ซึ่งในการจัดซื้อของที่สำเร็จรูป
นั้น ค่อนข้างจะราคาแพงและใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือจำกัดแต่ถ้าเพียงซื้ออุปกรณ์มา ประดิษฐ์จะสามารถ
ดัดแปลงได้หลายรูปแบบ ตรงความต้องการและประหยัดในการจัดซื้อหรือเช่า และเด็กนักเรียนยังสามารถทำ
อุปกรณ์ได้เอง ได้รู้คุณค่าของทรัพยากร ฝึกงานด้านฝีมือหัตถกรรม ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชา
นาฏศิลป์จึงได้จัดทำโครงการ ทำเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย การแสดง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและ
ความกระตือรือร้นในการไขว่คว้าหา ประสบการณ์เอาใจใส่และให้ความสำคัญกับวิชานาฏศิลป์มากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
  2   เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ 
  3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักพัฒนาและรักษาทรัพยากรให้มีคุณค่า 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  

     1. นักเรียนได้พัฒนาจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีขึ้น 
เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 รวมไม่ต่ำกว่า 200 คน 
 

3. วิธีดำเนินการ  กิจกรรม  และระยะเวลา 
1. จัดทำและขออนุมัติหลักสูตรและดำเนินงานตามโครงการ     ตุลาคม  2564 
2. แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ        ตุลาคม  2564 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม พฤศจิกายน  2564 
4. ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร        ธันวาคม 2564 ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕ 
5. ประเมินผล          สิงหาคม-กันยายน 256๕ 
6. สรุปรายงานผล                                                 กันยายน 256๕ 
7. ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน         กันยายน 256๕  
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4. งบประมาณดำเนินการ 
- เงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 15,140 บาท  

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ( 
 

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย รวม/บาท 
1. 
2 
3.. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14 
15 
16 

กระดาษปะเก็น 
ดินที่ใช้ในการกดลาย 
กาว TOA 
กาวยางตราช้าง 
ลวดแข็ง 
แผ่นทองคำเปลว 
แผ่นเงินเปลว 
สีน้ำมันสีเหลือง(สีเฟล็ก) 
สเปรย์สีแดง 
สเปรย์สีเลืองทอง 
ลูกแม็ก เบอร์3 
กรรไกร 
กระจกกลม 
เม็ดพลอยสีแดง 
กระจกเส้น 
แท่นพิมพ์ลาย 

10 แผ่น 
10 ก้อน 
3 ขวด 
4 ขวด 
2 ม้วน 
1มัด 
1มัด 
3 กระป๋อง 
6ขวด 
6ขวด 
12 กล่อง 
4 เล่ม 
7ห่อ 
2ห่อ 
2ห่อ 
1 อัน 

350 
150 
60 
75 
100 
1,500 
1,500 
370 
60 
60 
25 
60 
100 
800 
500 
790 

3,500 
1,500 
180 
300 
200 
1,500 
1500 
1,110 
360 
360 
300 
240 
700 
1,600 
1,000 
790 

              รวม  15,140 บาท 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติงานของนักเรียน ชิ้นงานเครื่องประดับที่นักเรียน

ประดษิฐเอง 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ช่วยลดต้นทุนในการเช่าชุดการแสดงแต่ละ

ครั้งและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ 
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ชื่อโครงการ                       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 5    
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 4.4 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.4                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ         นางนันธิยา  พูลเพิ่ม, นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม  
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

............................................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 49 กำหนดให้มีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประกัน
คุณภาพภายนอก และทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมายเพ่ือมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความ
รับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู 
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 โดยได้กำหนดมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน จึงได้
จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับ ดี แต่ยังมีกระบวนการ
ทำงานและการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

2.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

-  จัดทำเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน (SAR) จำนวน 26 เล่ม 
-  สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด คิดเป็น

ร้อยละ 100    
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 

3.2.1 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3.2.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

4. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1ขั้นเตรียมการ (Plan( 
   1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการ 
   2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
   3. จัดทำโครงการฯเพ่ือขออนุมัติ 

 
ตุลาคม 2564 

 
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

และครูโรงเรียนพานพร้าว 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do( 
  จัดกิจกรรม 
   1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี/4ปี 
   3.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
   4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
   5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

 
ตุลาคม 2564- 
มี.ค. 2565 

 
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

และครูโรงเรียนพานพร้าว 

4.3 ประเมินผล/ปรับปรุงพัฒนา (Check( 
   1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
   3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 
   4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
   5. รายงานโครงการ 

 
ตุลาคม 2564- 
มี.ค. 2565 

 
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

และครูโรงเรียนพานพร้าว 

4.4 ขั้นสรุปผล/รายงานผล/  (Act ( 
 1. นำข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุมปรึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 
  2. จัดเตรียมทำโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

 
เม.ย. 2565 

 
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

และครูโรงเรียนพานพร้าว 

5. งบประมาณ กิจกรรม 
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    5.1 งบประมาณท้ังหมด   3,000  บาท 
     5.2   กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 

1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการประจำปี 
3.จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4.ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
5.รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
6.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

 
มี.ค.-เม.ย. 
256๕  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒,000 
 
 

 
 

1,000 

 

และครูโรงเรียนพานพร้าว 

 

6.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 
1 เอกสารรายงาน/วัสดุอุปกรณ์   ๒,000 
2 เข้าเล่มรายงาน   1,000 

 

7 . การติดตามประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. การจัดวางระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน 
การวางระบบและดำเนินงานประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น 
อย่างดี 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ 
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ในระดับสูง 

-การประกาศมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 
-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
- การรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดทำประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 
-การเผยแพร่การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาประจำปี 
-จัดทำรายงานโครงการ 
-จัดทำรายงาน SAR 
-การประเมินความพึงใจของ
ผู้เกีย่วข้อง 

- ประกาศมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศ 
- แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- แบบรายงานโครงการ 
- รายงาน SAR 
- สรุปผลการประเมินความ 
พึงพอใจ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อ 

ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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โครงการ         ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 12   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองนโยบาย สพม.นค.          ข้อ ๑.๒  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.1 
ผู้รับผิดชอบ        นายสุเมธ  ถาไชยลา , นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร , 
                                     นางสาวลัดดาวรรณ โพธิ์จันทร์ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

--------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยโรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังจะ
ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถและสุขภาพจิตที่ดี  ซึ่งความ
มุ่งหวังนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความพร้อมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกท้ังมีการประสานงาน
กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ
ด้วยสภาพที่สังคมปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ การมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดำรงชีวิต และจิตใจของผู้คนอย่างมาก ก่อเกิดปัญหามากมาย  

โรงเรียนพานพร้าวจึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นทั้งนี้เพ่ือสำรวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดทำระบบข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดย
มุ่งหวังในครูทุกคนสามารถให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการส่งเสริม
ในส่วนที่ดีของนักเรียน ด้านการป้องกันมิให้ปัญหา เกิดข้ึนหรือลุกลามขึ้น และจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ  มาสรุปและ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวนักเรียนแต่ละคน 
2.  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล     

ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
4.  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้หลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน  4๘๒ คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เพ่ือสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียน ร้อยละ 100 
2.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา ร้อยละ 80 
3.เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันร้อยละ 100 
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4.  วิธีการดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท( 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
-  ร่างและเสนอโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการ
ทำงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดซื้อโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และระบบงานวินัย 
2. ปฐมนิเทศนักเรียน/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน/ประเมินคัดกรองนักเรียน 

 
ต.ค.64-พ.ย.65 

- ฝ่ายปกครอง 
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และระบบงานวินัย 
- ปฐมนิเทศนักเรียน/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
- ส่งผลประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) 
- ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
- ส่งผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) 
- คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ส่งคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

 
ต.ค.64-พ.ย.65 
 

 
       20,000  

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

/ ฝ่ายปกครอง  
/ครูที่ปรึกษาทุกคน  

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
- ประเมินจากแบบสอบถาม 
- รวบรวมผลและสรุปรายงานการอบรม 

 กันยายน 256๕        5,000  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/

ฝ่ายปกครอง  
 
5. งบประมาณที่ใช้   25,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ( 
 5.1  เงินงบประมาณ 25,000  บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 
       รวม   25,000  บาท   (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (0utputs( 
- ทราบปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
- ได้นำปัญหาของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 

100 % 
 

100 % 
 

 

-การร่วมรับฟังปัญหาของ
นักเรียน 
- ได้นำปัญหาของนักเรียนมาหา
แนวทางแก้ไข 
 

 

-แบบบันทึก
ปัญหาของ
นักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (0utc0mes( 
- ได้สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครอง
นักเรียน และเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม 

100 % 
 
 

-   เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ปกครองนักเรียน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน   
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรง
ตามสภาพปัญหา  

- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนแต่ละคน 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
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งาน/โครงการ            โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กลุ่มบริการงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ ๑, ข้อ 2.3  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 2.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ 1.2.1, ข้อ 1.2.4 
ผู้รับผิดชอบ                          นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน “ยาเสพติด”  เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง
จริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการเร่ง
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  การหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง 
ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด มุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
 2.เพ่ือรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.เพ่ือคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 4.เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
 5.เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาวปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข” 
3.เป้าหมาย  
 1. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากสารเสพติด  
 2. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากสื่อลามกอนาจาร และอบายมุข 
 3. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากการทะเลาะวิวาท 
4. การดำเนินการ 
 1 . ประชุมชี้แจงสภานักเรียนให้มีความตระหนัก 
 2.  จัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ในโรงเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน 
 3.  จัดหานักเรียนแกนนำตามโครงการห้องเรียนสีขาว 
 4.  ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว 
 5.  ติดตามการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว 
 6. จัดประกวดห้องเรียนสีขาว 
 7. มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว 
 8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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๕. กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 64 - มีนาคม 65 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เขียนโครงการ เสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2564 นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย 
2 ประชุม  ชี้แจงโครงการ พฤศจิกายน 2564 

 
ผู้บริหาร 

3 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ผู้บริหาร 
4 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - 

สิงหาคม  256๕ 
คณะทำงาน 

5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - 
สิงหาคม  256๕ 

คณะกรรมการนิเทศ 

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ กันยายน 65 ผู้บริหาร , นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย 
7 สรุป/รายงานผลโครงการ กันยายน 65 ผู้บริหาร , นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย 

 

6.  ทรัพยากรที่จะต้องใช้  
 6.1 บุคลากร   ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  
 6.2 งบประมาณ  ๑๐,000  บาท  
 

ที ่ รายการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. ค่าประชุมชี้แจงโครงการ    ๑,๐๐๐ 
๒. ค่าจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์             ๑,๕๐๐ 
๓. ค่ากระดาษ/เกียรติบัตร    ๑,๐๐๐ 
๔. ค่าป้ายไวนิล       ๑,๐๐๐ 
๕. วัสดุอุปกรณ์จัดทำบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 
      ๒,๕๐๐ 

๖. ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรม       ๒,5๐๐ 
๗. ค่าสรุปรายงานโครงการ          ๕๐๐ 
 รวม    ๑๐,000       ๑๐,๐๐๐ 

7.  การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่
นักเรียน 
2. เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
3. เพ่ือคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
4. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยีน 

 
สังเกต 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
5.เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดจาก
เหล้า” 

  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเหล้า 
2.สถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดจากเหล้า 
3.สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาปลอดเหล้า 
4.โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
5.สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว” ปลอดจากเหล้า 

 
สังเกต 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย 
 

9. การประเมินผลตามโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ วิธีการ เครื่องมือ 
1. ชุมชนให้ความสำคัญและร่วมมือในการ
รณรงค์อย่างดี 
2.โรงเรียนปลอดสารเสพติด  
 

สังเกตพฤติกรรม/
สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด 
 2. สถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 3. สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สงัคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
   5. สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว” ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข         
 6. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากสารเสพติด  
 7. นักเรียนร้อยละ 100  ปลอดจากสื่อลามกอนาจาร และอบายมุข 
 8. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากการทะเลาะวิวาท 
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โครงการ         สถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.5                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.3                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ   ข้อ 1.2.1, ข้อ 3.1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียน  
มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี 
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีข้ึน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสังคม 
ได้เป็นอย่างดี 

ลูกเสือและเนตรนารีเป็นกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับเยาวชน โดยเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา
ความรู้และทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกายฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง ด้านจิตใจฝึกฝน
ความเมตตากรุณา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ภายใต้กฎและคำปฏิญาณท่ีลูกเสือและเนตรนารียึดถือร่วมกันละ
เหตุผล 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่าง 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องลูกเสือ สื่อ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ มีจิตอาสา ดำรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาเข้ารับการอบรมมีวุฒิทางลูกเสือ ระดับ A.T.C. ขึ้นไป         
ร้อยละ 80  
  2) นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 230 คน  
  3) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องลูกเสือ จำนวน 1 ห้อง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

2) นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 100 
3) มีแหล่งเรียนรู้ที่ทีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เป็นแบบอย่าง 
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4. การดำเนินการ 
 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

               
 

 

2 ประชุม หารือ  กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

          
 

 

3. สร้างความตระหนักให้กับ
คณะครู 

 
           

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

           

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

           
6. เสนอผลงาน /ประเมินผล           

 

 
7. เผยแพร่ผลงาน           

 

 
 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 15,๐00  บาท 
 

รายละเอียดการจ่าย 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ

วุฒิทางการลูกเสือ จำนวน  2 คน  
5,000  

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องลูกเสือ จัดทำสื่อ การเรียนรู้ 10,000  
 รวม 15,000  

   

6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ วัน/เวลา ข้อมูลที่ต้องการ 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถาม  ตลอดปีงบประมาณ๒๕๖๕ -จำนวนนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีความพึงพอใจ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่าง 
3. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ ห้องลูกเสือ สื่อ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   
4. ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ มีจิตอาสา ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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โครงการ   พัฒนาโรงเรียนเพื่อประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
    และนักเรียนพระราชทาน    
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ ๙    
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ ๓.๑  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ ๑.๖                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ ๑.๖                                          
สนองมาตรฐานการประกันฯ      ข้อ 1.1.2, ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ     นายสุเมธ  ถาไชยลา  
ระยะเวลา   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นงานที่สนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2506  เป็นต้นมา  โดย
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ด ี และคัดเลือก
โรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดี  และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันแบ่งการคัดเลือกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งการดำเนินการประเมินคัดเลือก ตามระเบียบและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  และใช้แบบประเมินตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2564  ของ
โรงเรียนพานพร้าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน ของโรงเรียนพานพร้าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี 
 

3. เป้าหมาย 
 ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย จำนวน 5 คน   
  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน ร้อยละ 75 มีคุณภาพด้านการศึกษา 
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4. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม  ปีการศึกษา 256๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย  

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
คณะกรรมการ 

1 ขออนุมัติโครงการ             
2 ประชาสัมพันธ์

โครงการ 
            

3 รับสมคัรเข้าร่วม
โครงการ 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 

            

5 ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ 

            

6 ดำเนินการประเมิน             
๗ สรุปผลการประเมิน             คณะกรรมการ 
๘ พัฒนานักเรียนที่

ได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือเข้ารับการ
ประเมิน 

            ผอ.ร.ร.      
รองผอ.ร.ร. 
ผู้รับผิดชอบ
และคณะ 

 

5. งบประมาณดำเนินการ 10,000 (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน( 
      

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  1 วัน ๗,๐๐๐ ๗,๐00 
2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการประชุม

สรุปผลการประเมิน 
1 วัน 1,000 1,000 

3 เข้าเล่มเอกสารสรุปผลโครงการ 1 ชุด 2,000 2,000 
รวม 10,000 

 

7. การติดตามประเมินผล 
 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- สังเกต 
- สอบถาม 

        แบบสังเกต 
        แบบสอบถาม 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์  
         ยุติธรรม  มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
    8.2 นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
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ชื่อโครงการ                       สอนเสริมเพิ่มความรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ 2, ข้อ 5  
สนองนโยบาย สพฐ.             ข้อ 3.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 3.1                                                                         
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.5 
ผู้รับผิดชอบ         นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 คือ มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แต่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ปัญหาทางครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานทางสติปัญญา และศักยภาพไม่เพียงพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
นักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้
สูงขึ้นจึงจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต 

1. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
2. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ 
2. เพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 จำนวน   

50 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

     กิจกรรม วัน / เดือน / ปี   งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (PLAN( 

− จัดทำโครงการ 
− เสนอขออนุมัติโครงการ 
− แต่งตั้งคณะกรรมการ 
− ประชุมคณะกรรมการ 
− กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
ต.ค.64 

  
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  
และหัวหน้ากลุ่มสาระ  
8  กลุ่มสาระฯ 

ขั้นปฏิบัติ ( DO ( 
ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

− จัดกิจกกรมสอนซ่อมเสริมใน
ชั่วโมงสุดท้าย ของทุกวัน 

 
 

พ.ย. 64-ส.ค. 65 

 
 

10,000 บาท  

 
ครูผู้สอนตามคำสั่ง 
ของโรงเรียน 

ขั้นตรวจสอบ ( CHECK ( 
− นิเทศติดตามผล 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
พ.ย. 64-ส.ค. 65 

  
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  
และหัวหน้ากลุ่มสาระ  
8  กลุ่มสาระฯ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( ACTION ( 
− สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 
กันยายน 2565 

  
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  
และหัวหน้ากลุ่มสาระ  
8  กลุ่มสาระฯ 

 

 

5.งบประมาณ   
งบดำเนินงาน จำนวน ๑0,000 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริง) 
 

6. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรม สำรวจ แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 สำรวจ แบบสำรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมข้ึน 
7.2 ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโรงเรียนและชุมชน  เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี

ชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ                       การวัดประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาคลังข้อสอบ 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 5   
สนองนโยบาย สพฐ.             ข้อ 3.3     
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.5                             
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ ๓.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.4  
ผู้รับผิดชอบ นางนันธิยา พูลเพิ่ม , นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม                                      

และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯลักษณะโครงการ 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................ 
2. หลักการและเหตุผล 

การวดัผลและประเมินผลการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน หากกระบวนการในการ
วัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ จักนำมาซึ่งการจัดการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนการวัดผลและ ประเมินผล เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างข้อสอบออนไลน์ โปรแกรม
คลังข้อสอบกับระบบวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ ควบคู่กับการสอบปกติ 

ดังนั้น กลุ่มงานวิชาการ จึงพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนพานพร้าว ด้วย
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์เพ่ิมเติมนอกจากการสอบปกติ  ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีระบบ
ฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบคลังข้อสอบออนไลน์เพ่ือ
ลดเวลาในการดำเนินงาน  รวมถึงลดค่าใช้จา่ยและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำ เป็นต่อการดำเนินงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์  
2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังข้อสอบ  
2.3 เพ่ือประเมินผลความความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบคลังข้อสอบ 

          ๒.๔ เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดผลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒.๕ เพ่ือให้สามารถทราบความก้าวหน้าและนำไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑) ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์ 
                     ๒) โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
                     ๓) โรงเรียนมีเอกสารการวัดและประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ระบบคลังข้อสอบมีประสิทธิภาพ มีข้อสอบหลากหลายและครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

2) ผู้ใช้ระบบคลังข้อสอบมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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4. การดำเนินการ 
 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1 เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

               
 

 

2 ประชุม หารือ  กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

          
 

 

3. สร้างความตระหนัก
ให้กับคณะครูจัดทำ
หรือจัดพิมพ์ข้อสอบ 

 
           

๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
-จัดอบรมบุคลากร 
- พัฒนาคลังข้อสอบ 
- จัดทำข้อสอบกลางปี
และปลายปีทั้ง
ภาคปฏิบัติและ ภาค
ความรู้ 
- ทดสอบกลางภาค
เรียนทั้ง  2  ภาคเรียน 

 
           

๕. ติดตาม กำกับ  
แก้ปัญหาเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    

          
 

 

๖. เสนอผลงาน /
ประเมินผล/เผยแพร่
ผลงาน 

          
 

 

 
5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  ๔๐,๐00  บาท 

รายละเอียดการจ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ( 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 วัสดุ อุปกรณ์ อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถการจัดคลัง

ข้อสอบออนไลน์  
๒,000  

2 วัสดุ อุปกรณ์พัฒนาคลังข้อสอบแบบปกติ/ออนไลน์/การจัดสอบ ๓๘,000  
 รวม ๔๐,000  
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจของครูที่
โครงการ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ ์

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100 ทุกกลุ่มสาระมีการจัดทำ
ข้อสอบ/คลังข้อสอบ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ ์

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ระบบวัดผลประเมินมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างได้ 
๗.๒ ครูมีแบบวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมหลักสูตร 
๗.๓ นักเรียนรู้ผลการเรียนของตนเองและมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองต่อไป 
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ชื่อโครงการ                       ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่สากล 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.             ข้อ 3.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.7                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 3.7                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.1, ข้อ 1.1.2, ข้อ 1.1.5 
ผู้รับผิดชอบ   นางนันธิยา พูลเพิ่ม , นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม                                          
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................ 
3. หลักการและเหตุผล 

     โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class standard school) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล  ได้แก่ ทฤษฎีความรู้  ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยได้มีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 

     โรงเรียนพานพร้าวได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้น
โรงเรียนพานพร้าวจึงได้มีการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่สากล ซึ่งมี
กิจกรรมในโครงการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่างยั่งยืน  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก 
2.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS  และให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการเรียน   การ

สอนตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) ครู มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80   
  2) นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล         
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนพานพร้าวมีการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามแนว ทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ 
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4. การดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหาวัสดุที่ในการจัด 

การเรียนการสอน 
พ.ย. 64 – ส.ค. 65 8,000 พัสดุ 

2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรโรงเรียมาตรฐานสากล 

พ.ย. 64 – ส.ค. 65  ครูผู้สอน 

3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ธ.ค. 6๔– ส.ค. 65 2,000 วิชาการ 
4 ประเมินและสรุปผล ก.ย. 65  วิชาการ 
5 รายงานผลการดำเนินการ ก.ย. 65  วิชาการ 

รวม 10,000  
 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน        10,๐00  บาท 
 รายละเอียดการจ่าย 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 วัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอน  8,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ จัดแสดงผลงานนักเรียน 2,000  

 รวม 10,000  
   

6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ วัน/เวลา ข้อมูลที่ต้องการ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สังเกตการเรียนในการจัด

กิจ กรรม การเรียนการสอน  
2. การสังเกตและการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การจัดแสดง ผลงาน 
 3.  การสังเกต 

 ตลอดปี
การศึกษา 

ข้อมูลความพึงพอใจ 

 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนพานพร้าวมีการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน

มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ                          พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 4, ข้อ 10, ข้อ 11, ข้อ 12   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, ข้อ 2.3, ข้อ 2.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.3, ข้อ 3.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 3.3, ข้อ 3.4                                                                          
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1, ข้อ 3.2, ข้อ 3.3, ข้อ 3.4, ข้อ 3.5 
ผู้รับผิดชอบ  นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
หน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับผลจาก
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนพานพร้าว พบว่า การจัดการเรียนการสอนได้พบปัญหาในเรื่องของความเหมาะสมของสาระ
การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่สมบูรณ์ ปรบัเปลีย่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย คำอธิบายรายวชิายังไม่
ครอบคลุม ปรับปรุงปก ของหลกัสูตรสถานศึกษา และจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร ปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จัดทำหลักสูตร  
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมีความเป็น
เอกภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าวขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
          2.2  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
          2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
          2.4  เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
และสถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอ 
           2.๕  เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
           ๒.๖  เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

               3.1.1  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดี 
               3.1.2  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจในระดับดี 
               3.1.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในระดับดี 
               3.1.4  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเองในระดับดี 
               3.1.5  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอในระดับดี 
               3.1.6  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนระดับดี 

     3.1.๗  สถานศึกษามีการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาทีถู่กต้องและมีประสิทธิภาพ 
3.2  ด้านคุณภาพ 

   โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการ
สอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P( 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
4.1.2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2 ขั้นดำเนินการ (D( 
4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ  

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
• กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
• กิจกรรมพัฒนางานจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C( 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด    
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4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A( 
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าว 
5.2  คณะครูโรงเรียนพานพร้าว 
5.3  นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 
5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพานพร้าว 
5.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
           ตุลาคม 25๖๔ -  กันยายน 256๕ 
 

7.  สถานที ่
               โรงเรียนพานพร้าว 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
เงินนอก
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
 1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
 2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
 3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน 
การพัฒนาโครงการฯ 
 4. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

  
ต.ค. 64 
 
ต.ค. 64 
ต.ค. 64 
 
ต.ค. 64 

 
ครูผู้สอน 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ  
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
  1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
   2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
       2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       2.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
       2.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
       2.4กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
       ๒.๕ กิจกรรมพัฒนางานจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

๑๐,000  

  
พ.ย. 64 
 
 
พ.ย.๖๔ -
พ.ค.๖๕ 

 
นางนันธิยา  
พูลเพิ่ม 
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กิจกรรม งบประมาณ 
เงินนอก
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด 

 
- 

  
ตลอดปี 

 
นางนันธิยา  
พูลเพิ่ม และ
คณะ   

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
 1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
 2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

  
ก.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
 

รวม ๑๐,000    
 
9. การประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นในระดับดี 

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
• กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
• กิจกรรมพัฒนางานจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 

 

 
ประเมินผล 
สำรวจ 
สัมภาษณ์ 

 
แบบประเมินผล 
แบบสำรวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    
ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนและนำผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่าง สม่ำเสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน และมีหลักฐานทาง
การศึกษาท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการดำเนินกลุ่มการบริหาร
วิชาการ 
 

 
 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 
ประเมินผล 
 

 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 
แบบประเมินผล 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       โรงเรียนพานพร้าว มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนที่นำผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอและนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนและมีหลักฐาน
ทางการศึกษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการดำเนินกลุ่มการบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ                      นิเทศภายใน 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 4   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.4                                                         
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.4    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 4.4                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1, ข้อ 3.2 
ผู้รับผิดชอบ  นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................  
หลักการและเหตุผล 
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ได้มีความ
คาดหวังต่อนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะพัฒนาตนเอง  สมรรถนะผู้เรียนนำไปพัฒนาอาชีพและพัฒนา
สังคมเป็นเป้าหมายสำคัญ  ประกอบกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเอาไว้ เพื่อจะได้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ทักษะความสามารถเพียงพอต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  และ
สามารถดำรงวิถีชีวิตไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญ  กล่าวคือ 
ด้านจิตใจและสังคม ด้านสติปัญญา ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านอาชีพ ทั้งนี้จากความหมายการจัดการศึกษา  
ถือว่า นักเรียนเป็นหัวใจการจัดการศึกษา  และยังมีความเชื่อในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  จากความเชื่อ
ดังกล่าว โรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากร (ครูผู้สอน) ให้มีความรอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรมและมุ่งมั่นพัฒนา
เพ่ือจะส่งผลให้นักเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคมโดยทั่วไป 
 อนึ่ง  จากมูลเหตุอีกประการที่โรงเรียนจำเป็นจะต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น   เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  ปีการศึกษา  256๓ อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำไปหาปาน
กลาง  จากการประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 256๓ 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โรงเรียน
จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น  คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต 
 1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 2.2 ผลลัพธ ์
1. จัดให้มีการนิเทศเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกาสอนของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและ

ประสบการณ์  สามารถนำเอากระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลไปใช้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. เพื่อศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
  

 

3 เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  ครูจำนวน 34  คน 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
 ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
นิเทศการสอน ครูผู้สอนจำนวน 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

1) ติดตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา 

2) ครูผู้สอนนำกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ระบบ พร้อมทั้งมีมาตรฐานในด้านผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก 
เนื้อหาสาระ 
 การนิเทศ สังเกตการณ์สอนโรงเรียนพานพร้าวมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
 1. สำรวจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน   เป็น
ศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนมีพฤติกรรมการสอนอยู่ในขั้น 
  - รอบรู-้ สอนดี- มุ่งม่ันพัฒนา 
 3. เพื่อให้กำลังใจโดยการเยี่ยมชมห้องเรียน    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ                      
เรียนการสอน 
 4. ใช้เครื่องมือสังเกตการณ์สอนของศาสตราจารย์ ดร.โคลแมน (Dr. Donald Coleman)  จาก
มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  โดยใช้การบวนการสอน (teach) ดังนี้ 
 T = Task (งาน) ครูดำเนินการสอนอย่างไร ได้ทบทวนบทเรียนเดิมหรือไม่ มีการนำเข้าสู่อย่างเหมาะสม
หรือไม่ มีท่วงทีวาจาและท่าทางเป็นอย่างไร 
 E = Educate (บทเรียน) หมายถึงการให้บทเรียนใหม่ ขึ้นเรื่องใหม่ที่มีการใช้สื่อในการสอน มีแผนการสอน
ตามกำหนดและแจ้งจุดประสงค์การเรียนชัดเจนหรือไม่ 
 A = Assess (ประเมิน) ครูผู้สอนมีขั้นตอนการประเมิน เพื่อสอบถามความเข้าใจรวมถึงการประเมิน              
ก่อนสอน  (Pretest) และประเมินหลังสอน (Posttest) อย่างไร 
 C = Closure (สรุป) มีการสรุปบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้วให้กะทัดรัด รวมถึงการเชื่อมบทเรียนที่ผ่านมาให้
มีความเข้าใจต่อเนื่องหรือไม่ 
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 H = Homework (การบ้าน) ครูผู้สอนได้ให้การบ้านอย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาความยากง่ายจาก
ความเหมาะสมของนักเรียน 
 H = Human Relationship (มนุษย์สัมพันธ์)  การใช้วาจา  กิริยาท่าทาง  การครอบครองพ้ืนที่ใน
ห้องเรียน  กาสนับสนุนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน  รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมระหว่างสอน 
  

5. ประเมินผลการสอนจากแบบสังเกตการณ์สอน ให้พิจารณา ดังนี้ 
  5.1 Champion กลุ่มนี้ตามหลักสากลจะมีผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถและตั้งใจทำงาน พวกนี้ชอบอวด  (จึงต้องยกย่องชมเชยและให้กำลังใจ) 
  5.2 Cynicกลุ่มนี้มีผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 55 ขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถ แต่ไม่ตั้งใจ
ทำงาน พวกนี้จะบอกทุกอย่างในทางลบ (จึงต้องช่วยจูงใจในการทำงาน) 
  5.3 Charmer กลุ่มนี้มีผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 35 ขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความสามารถ ตั้งใจ
ทำงาน พวกนี้เป็นพวกที่มีอัธยาศัยดี แต่ชอบเลี่ยงงาน (จะต้องช่วยด้วยวิธีนิเทศ อบรมและติดตาม( 
  5.4 Constrictor กลุ่มนี้มีผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 25 ขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถและ 
ไม่ตั้งใจทำงาน เป็นพวกท่ีมีปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัว เช่น หนี้สิน ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ จึงมีข้อแก้ตัวอยู่
เสมอ จะต้องหาทางช่วยจนสุดความสามารถ หากแก้ไขไม่ได้ให้หยุดสอนหรืออาจจะถูกให้ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรียน พ.ศ.  2535 มาตรา  114 – 115 
 

4 ระยะดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

5 ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 2. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม 
 3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 4. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนพานพร้าว 
 

๖. แนวทางการนิเทศ 
1) ขั้นเตรียมการ 

1.1 เสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสังเกตการณ์สอน 
1.3 ประชุมชี้แจงให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดความสำคัญ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

2) ขั้นดำเนินการ 
    2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร  ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ  จุดมุ่งหมาย  

จุดประสงค์   กลุ่มวิชา จุดประสงค์การสอน  และคำอธิบายรายวิชา 
 
    2.2 ปฏิบัติการจัดทำกำหนดการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ ทำข้อสอบวัดผลประเมินผล และสื่อ 

อุปกรณ์ประกอบการสอน 
    2.3 กำหนดตารางการนิเทศสังเกตการณ์สอนในแต่ละรายวิชา ในภาคเรียน 
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๗. สรุปและการประเมิน 
    3.1 รวบรวมแบบสังเกตขณะสอน – หลังสอน เพ่ือวิเคราะห์ ศึกษาเกณฑ์คุณภาพในภาพรวม 
    3.2 จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู 
    3.3 ศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยใช้แบบสอบถาม 
 

. การประเมิน 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าหมวดร่วมสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แบบสังเกต

การสอนระหว่างสอน – หลังสอน จำนวน 2 ครั้งต่อคน ต่อภาคเรียน 
2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางในภาพรวมของโรงเรียนพานพร้าว 
3. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 ที่มีต่อการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
นิเทศการศึกษา  256๔ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนที่เป็นกระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและวัดผลประเมินผลตาม

สะภาพจริง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนที่เจตคติที่ดีต่อการนิเทศการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น  อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก โดยเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป 
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โครงการ   ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และหารายได้ระหว่างเรียน 
กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 5    
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.2                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อ 4.2                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ      ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุพัตรา  นุ่นสวัสดิ์ 
ระยะเวลา   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและความก้างหน้ามีมากขึ้น คนในสังคมมีการแข่งขันสูงขึ้น อัตราการว่างาน
มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพกับสัดส่วนคนว่างงานไม่สัมพันธ์กันคนส่วนหนึ่ง
จึงหาวิธีการเอาตัวรอดในสังคมด้วยการหารายได้จากแรงงานฝีมือ และสร้างอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมา โรงเรียนถือว่าเป็น
แหล่งฝึกฝนฝีมือที่ดีอีกแหล่งหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย 
 

3.เป้าหมาย 
 ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนที่จัดทำโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน มีโครงงานอาชีพที่หลากหลาย 
ห้องเรียนละ 1 โครงงาน (หนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ) 
  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งหารเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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4. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 256๕ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ครูในกลุ่ม

สาระการ
งานอาชีพ 
 
 
 
 

1 สำรวจความ
ต้องการ ในงาน
อาชีพที่นักเรียน
สนใจ 

            

2 จัดกิจกรรมการ
อบรมงานอาชีพ
แก่ผู้ที่สนใจนำ
นักเรียนเข้า
อบรม/แข่งขัน
กิจกรรมตาม
ความถนัด 

            

3 ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ
กิจกรรม 

            

 

5. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
1 สำรวจความต้องการ ในงานอาชีพที่นักเรียน

สนใจ 
  - 

2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ กระดาษ วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุสังเคราะห์ อุปกรณ์งานเกษตร อุปกรณ์งาน
ช่าง ฯลฯ 

  20,000 

3 ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม   - 
รวม 20,000 
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7. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. มีโครงงานอาชีพที่หลากหลาย ผลการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงานด้วยตนเอง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านงาน
อาชีพ 

การสังเกต/ผลงาน
นักเรียน 

แบบประเมิน/ผลงาน
นักเรียน 

3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถนำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มี
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เรียนสนใจด้านงานอาชีพมีทักษะในการพัฒนาตนเอง 
8.2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 ไดโ้ครงการอาชีพที่เป็นเลิศเพื่อเสนอขอรับรางวัลเกียรติยศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ                      ส่งเสริมการทำวิจัยในโรงเรียน 
กลุ่มงาน        กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.       ข้อ 2, ข้อ 5   
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 4.5  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.3                               
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 4.3                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ   ข้อ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ         นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
1.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความสำคัญกับการ
นำวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู ้สอนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

วิจัยในชั้นเรียน นอกจากจะทำให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพของครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย   

 

2.  วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๒. เพ่ือนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   
          ๓. เพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  บุคลากรครู  จำนวน  26  คน  
 เชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการ

วิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
 
 
 
 



 

116 
 

 

 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

การดำเนินงาน/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

วิชาการ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

ปีการศึกษา 64-65 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มี.ค. 256๕ / ก.ย. 2565 

  

 

5.  งบประมาณ   จำนวน  3,000   บาท 
 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าง

เป็นระบบ 
- น ักเร ียนกลุ ่มเป้าหมายร ้อยละ ๘๐  มี       

การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหรือ
ความประพฤติดีข้ึน 

-  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
-  การนำเสนอผลงานของครู 
-  การประเมินพัฒนาการ
นักเรียน 

-  แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน 
-  แบบรายงานผลการพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
2.   ครูนำผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
๓.   ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีขึ้น 
๔.   มีงานวิจัยในระดับโรงเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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โครงการ             ส่งเสริมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              ในโรงเรียน   
กลุ่มงาน            กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ1 
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 5.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 5.1                                           
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ 1.2.2 
ผู้รับผิดชอบ     นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง  , นายเสกสรรค์   ปุณริบูรณ์ 
                                        นายวรพักตร์  มีมะจำ ,  นายวัชรพล  รักษาภักดี 
ระยะเวลา   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี  และได้ทรงย้ำแนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและ
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  โรงเรียนพาน
พร้าวจึงน้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู้บูรณา
การเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง  ฝึกให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจเพ่ือให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และสามารถอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนา  
สังคมได้ 
 

3. เป้าหมาย     
ผลผลิต   นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว  จำนวน 464  คน 
ผลลัพธ์   นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของ 

                       เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แต่งตั้งคณะทำงาน 
4.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กิจกรรมสร้าง
แหล่งเรียนรู้โคก
หนองนาโมเดล 

            กลุ่มการ
บริหาร 
ทั่วไป 

2.กิจกรรมเรียนรู้
สู่วิถีพอเพียง 

            งานวิชาการ 

3.กิจกรรมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

            กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

6. งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย 

 
วัสดุ 

 
1.กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล   12,500 12,500 
2.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง   5,000 5,000 
3.กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   2,500 2,500 
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output( 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบประเมิน 

 
ผลผลิต  (Output( 
นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  
ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีภูมิคุ้มกัน  มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ   
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ชื่อโครงการ                       ส่งเสริม นักเรียน ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 5     
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 2.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 6.3                             
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 6.3                                      
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ  นางนันธิยา พูลเพิ่ม และนายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม  
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
.........................................................................................................................................................................  
 

1.   หลักการและเหตุผล 
  ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็น

กระบวนการที่สำคัญ ที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551  แล้วการจัดการเรียนรู้ต้อง
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การแข่งขนัทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแข่งขันในเวทีต่างๆเป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน คร ูผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแกไข
ปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ
ด้านต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ได ้โรงเรียนพานพร้าวตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุน
การประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ เพื่อได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเอง และหน่วยงานต่อไป  

 

2.  วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร ได้แสดงออกถึงควาสามารถในด้านต่างๆ  
          ๒. เพ่ือจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิงประดิษฐ์ ให้ปรากฎแก่สาธารณชน      
                               

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพร้าวทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ    
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ

ผลงานในงานศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
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๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

การดำเนินงาน/กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
2. การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆ
และการแข่งขันในเวทีต่างๆ ของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน  
3. จัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียน สหวิทยาเขต และระดับต่างๆ ใน
โอกาสต่างๆ 

ต.ค. - พ.ย. 2564 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน 2565 
 
 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กันยายน 2565 
 

วิชาการ 

๔. ประเมินผล / รายงานผล กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

5.  งบประมาณ     จำนวน   5๐,000   บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ( 
 

รายการ / กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. การส่งผลงานผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดในระดับต่างๆ ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับประเทศ
และระดับต่างๆ ในโอกาสต่างๆ 
๒. การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการในระดับโรงเรียน/
ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับประเทศ และระดับต่างๆ ใน
โอกาสต่างๆ 
๓. ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ /ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ /
ค่าหมึกพิมพ์ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
- 

- 
 
- 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

รวม ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ 
 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ผู ้บร ิหาร คร ูร ้อยละ ๑๐๐ แสดงผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เป็นเลิศ  
- นักเรียน ร้อยละ 60 แสดงผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานที่เป็นเลิศ  
 

-  การนำเสนอผลงานของครู 
-  การประเมินพัฒนาการนักเรียน 

-  แบบสังเกตุ 
-  แบบรายงานผลการพัฒนา  
นวัตกรรม ผลงานที่เป็นเลิศ 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ

ผลงานในงานศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ
ภาค และระดับประเทศ  
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
ลักษณะโครงการ  โครงต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 6   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 3.1, 3.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 6.3                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ 6.3                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ      ข้อ 1.1.1, ข้อ 1.1.2  
ผู้รับผิดชอบ   นางนันธิยา  พูลเพิ่ม , นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม , นายวรพักตร์  มีมะจำ 
ระยะเวลา   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนานาชาติ (PISA : Programme for International Student 
Assessment) ของกลุ่มประเทศ OECD : (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินระบบการศึกษาของประเทศกลุ่มสามชิก โดยประเมินความรู้ และทักษะของนักเรียนที่มี
อายุ 15 ปี ในการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยเข้าร่วมการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อมองผ่านผลการทดสอบแล้วพบว่ายังไม่สามารถเทียบเคียงกับกลุ่มประเทศชั้นนำของเขตเศรษฐกิจโลก 
  กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนที่ต้องได้มีการพัฒนาเป็น
กรณีพิเศษเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามาพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานและเต็มศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะและความรู้กับนักเรียนนานาชาติในระดับเดียวกัน ประกอบกับ
การประเมินผลนานาชาติในครั้งต่อไปกำหนดการทดสอบในปี 2565 (PISA 2022) เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียน จึงจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA 2022 และสร้างความมั่นใจ
ให้กับนกัเรียนในการสอบ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กำหนดนโยบายและจุดเน้นให้ความสำคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยได้ประกาศนโยบาย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านรู้เรื่อง เนื่องจากการอ่าน
และการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จำเป็นยิ่งสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ 
การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะนำมาซึ่งความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มี
วิจารณญาณแยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ
และเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของทศวรรษท่ี 21 จึงจำเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มั่นคง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
      1)  เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน 
      2)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมิน PISA การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการอ่าน 
       3)  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ  และประโยชน์ในการทดสอบ 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน PISA การเรียนรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ( Scientific Literacy) ร้อยละ 100 

๒)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน PISA  การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  ร้อยละ 100 
           ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน PISA การรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)  
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  และการศึกษาต่อมากข้ึน 
2) นักเรียนมีความพร้อมและความมั่นใจมากข้ึน  
 

4.  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน   

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
พ.ย. 2564  

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ย. 2564  
3. แต่งตั้งคณะทำงาน พ.ย. 2564 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
4. ชี้แจงรายละเอียดการจัดสอนซ่อมเสริม 

ตามแนวการสอบ PISA 
พ.ย. ๒564 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
5. จัดทำตารางการสอนซ่อมเสริม  พ.ย. 2564   
6. ดำเนินการสอนเตรียมความพร้อม พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565  
7. ประเมินผล/จัดทำรายงาน 

 

ส.ค. 2565  
 

5.  งบประมาณ   ๑๘,000 บาท 
  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ภาษาไทย(  
 

ที ่ รายการ รวม(บาท( 
1 การนำเสนอ สำนวน สุภาษิตไทย วันละสำนวน  

 
 

2,000 

2 การนำเสนอ คำคม ประจำวัน 
3 เขียนตามคำบอก 
4 การเขียนเรียงความ 
5 การอ่านทำนองเสนาะ 
6 การอ่านร้อยแก้ว/อ่านเอาเรื่อง 
๗ กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย 4,000 

รวม 6,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (วิทยาศาสตร์(  
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

ตามแนวทาง PISA 
 

10 6,000 6,000 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (คณิตศาสตร์( 
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

ตามแนวทาง PISA 
 

10 6,000 6,000 

 

6.  การประเมินผล / เครื่องมือ  
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการสอน
ตามแนวการสอบ PISA 
-นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการทำข้อสอบแบบ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการอ่าน และตีความ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
 

- ลงทะเบียน 
- ใช้แบบทดสอบ 
 

- แบบลงทะเบียน 
- แบบทดสอบการคิด
เคราะห์ การอ่าน และ
การแก้ปัญหา 
 
 

  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2)  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน 
3)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าเพิ่มมากขึ้น 
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ชื่อโครงการ        โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
         (โรงเรียนสุจริต( 
แผนงาน                   ด้านนโยบายทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ 4   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.3                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.1                                           
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.1, ข้อ 2.2 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวณัฐิชา ทองยืน, นางสาววานิสสา วงศ์โยธา, นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
............................................................................................................................. ........................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนนิยมความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความ
เสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่
ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้  และตาม
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตราที่  ๖ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมใน
การดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา ๒๔(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 
 จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนพานพร้าวมีความตระหนักต้องในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมที่นักเรียนทำเป็นกิจวัตร
ประจำวัน เพื่อให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ โดยให้
ความสำคัญในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงการปลูกฝัง 
ค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียน สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

๒.๒ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้กับ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติ    มิชอบ โดยสร้างเครือข่ายในชุมชน  ในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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          ๒.๓ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพ่ิมค่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
          ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว คิดเป็นร้อยละ ๙๐  มีความ
ซื่อสัตย์   สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากอบายมุขและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓.๑.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว  คิดเป็นร้อยละ ๙๐  มีวินัย 
ความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนมีพฤติกรรมยึดมั่นความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยมี
คุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง       ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.๑.๔  คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
เพ่ิมค่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
และ มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จัก

เสียสละ   มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
๓.๒.๓ นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

                        ๓.๒.๔ นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
 

๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ต.ค. ๒๕๖๔ นางสาวณัฐิชา  ทองยืน

นางสาววานิสสา วงศ์โยธา 
นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 

๒ จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ ต.ค. ๒๕๖๔ นางสาวณัฐิชา  ทองยืน
นางสาววานิสสา วงศ์โยธา 
นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 

    ๓ ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

      ต.ค. ๒๕๖๔     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน (ต่อ( 
 

ลำดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ดำเนินงานผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก 

  กิจกรรมเด่น 
-โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
-โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
-โครงการ อย.น้อย 
-โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
โรงเรียน 
     เน้นคุณธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
-กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พ่ี  พ่ีรับไหว้ 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมอบรมจริยธรรม/มารยาทไทย 
-กิจกรรมนำหลักสูตรการต้านทุจริตมาใช้ในการเรียน 
การสอน 
-กิจกรรมดูแลพ้ืนที่ทำความสะอาดในเขตรับผิดชอบ 
-กิจกรรมโตไปไม่โกงของหายได้คืน                  
     นำชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

พ.ย.๒๕๖๔ - ก.ย.
๒๕๖๕ 
 

นางสาวณัฐิชา  ทองยืน
นางสาววานิสสา วงศ์โยธา 
นางสาวพรอมุา  ศรีแก้ว 
 

๕ นิเทศ ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ต.ค.๒๕๖๔-  
ก.ย.๒๕๖๕ 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
    และคณะครูทุกท่าน 

๖ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการตามลำดับ ก.ย.๒๕๖๕ นางสาวณัฐิชา  ทองยืน 
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๕. งบประมาณดำเนินการ.......๑๐,๐๐๐.......บาท 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
    กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
๑ กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมเด่น ๒ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒  เน้นคุณธรรม ๒ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมที่ ๓  นำชุมชน ๒ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

 

๗. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
ประพฤติตนตามหลักของค่านิยม ๑๒ ประการ และเป็น
คนดีของสังคมร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ ๙๐ 

๑. การสังเกต 
๒. จดบันทึก 
๓. สำรวจความพึงพอใจ 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบบันทึก 
๓. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม

สุจริต 
๘.๒ นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๘.๓ นักเรียนรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืน มีจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๘.๔ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ปลอดจากอบายมุข และการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ชื่อโครงการ                      โรงเรียนคุณธรรม 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1  
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 4.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.1                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.3 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวณัฐิชา  ทองยืน , นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 2565
 _______________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดหลักคุณธรรมนำ
ความรู้  สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้  และอยู่ดีมีสุข  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑โรงเรียนพานพร้าว  จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนขึ้น  โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ  ปลูกฝังค่านิยมในการ
รังสรรค์สังคมปลอดทุจริต  อุดมคุณธรรมและสามัคคีธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการ 

และตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่     
6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการ 
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวน 
การเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4)จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
2.2. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อม

นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว 
2.3. เพื่อให้นักเรียนไม้ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมใน

การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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3. เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ 
                    นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 460 คน 
          ด้านคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละ 100ของนักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย 
3. ร้อยละ 100ของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ 
2. จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
     -กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 
     -กิจกรรมค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
     - กิจกรรมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ 
     - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
     - กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
 - สรุปรายงานผล 

พ.ย64 
พ.ย.64 
พ.ย. 64 
พ.ย.64- ส.ค.65 
 
 
 
 
 
ก.ย.65 

นางสาวณัฐิชา  ทองยืน 
นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว 

 

5. งบประมาณและทรัพยากร 

เงินอุดหนุน 5,000   บาท  
 

๖. การติดตาม และประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
พ้ืนฐาน8ประการ  
2.ร้อยละ 100ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับดี 
 

สังเกต 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบสังเกต 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย 
3. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  
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ชื่อโครงการ                       สถานศึกษาปลอดภัย    
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1    
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 1   
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.         ข้อ 1.7                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ   ข้อ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์ , นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความ

จำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนมีภารกิจและความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมความปลอดภัยจำนวน ๓ กิจกรรม  
ดังนี้ 

1) กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจาก
การจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการจราจรมากข้ึนรวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดปัญหาการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนใน
โรงเรียนได้ 

2) กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน โดยอบรมความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องแนว
ทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้
ถนนและแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

     3) กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้ความรู้ในการเล่น
กีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อน
นำส่งตัวเพื่อรักษาในขั้นต่อไป 
3. เป้าหมาย 
      ด้านปริมาณ  
      บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว   จำนวน  480 คน 
      ด้านคุณภาพ   
       บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วินัยจราจร การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความปลอดภัยในสถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ       
    ปีงบประมาณ 2565 
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5. สถานที่    โรงเรียนพานพร้าว  ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มการบริหารทั่วไป โรงเรียนพานพร้าว  
7. วิธีการดำเนินงาน 
     1) ประชุมจัดทำโครงการ 
     2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     3) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
     4) ดำเนินการตามโครงการ 
     5) สรุปและประเมินผล 
8. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ 
    8.1 กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน 
          1) การบรรยาย กฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน 
 2) การฝึกปฏิบัติ วิธีการข้ามถนนอย่างถูกต้อง  
    8.2 กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน   
         1)  การบรรยาย  แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  
         2)  การฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย แนวทางการอพยพหนีไฟและการระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 
    8.3 กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น     
  1) การบรรยาย การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องเพ่ือลดอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  2) การฝึกปฏิบัติ แนวทางการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 

 

9.  งบประมาณการในดำเนนิงาน 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น     20,000     บาท 

9.1 กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน  
 งบประมาณ    7,000     บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร   (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง)         3,600 
2 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (160 คน x 15 บาท) 2,400 
2 ค่าวัสดุ       
 - ค่าอุปกรณ์สื่อการสอนด้านความปลอดภัยในถนนและการจราจร 1,000 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              7,000 
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9.2 กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน   
 งบประมาณ     11,000     บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ( 2 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง ) 2,400 
2 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (430 คน x 10 บาท) 4,300 
3 ค่าวัสดุ       
 - ค่าแก๊ส LPG              จำนวน  2 ถัง                     700 
 - ค่าน้ำยาดับเพลิงเคมี     จำนวน 6 ถัง         3,600 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              11,000 
 9.3 กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

 งบประมาณ    2,000     บาทดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (117 คน x 10 บาท) 1,170 
2 ค่าวัสดุ       
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  830 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              2,000 
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
      1) นักเรียนและบุคลากรมีวินัยจราจร และเคารพกฎจราจร 
      2) นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
      3) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 
      4) นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในการซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 
      5) นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ในการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย 
      6) นักเรียนและบุคลากรสามารถปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
      7) โรงเรียนสามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความปลอดภัยจากการจราจร 
อัคคีภัย และการเล่นกีฬา 
11.  การประเมินผล  
     1)  วิธีวัดและประเมินผล  แบบสอบถาม  แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม  
     2)  ดัชนชีี้วัดความสำเร็จ  ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ 
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ชื่อโครงการ                       โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.         ข้อ 5.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ   ข้อ 1.2.4, ข้อ 2.5  
ผู้รับผิดชอบ         นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง, นางสาวกมลรัตน์ ปะตังถาเน 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย โรงเรียนพานพร้าว  ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือส่งเสริม
โรงเรียนดำเนินการด้านการจัดขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียนและการจัดทำหลักสูตร
บูรณาการเพ่ิมเติมด้านการจัดการขยะในโรงเรียนและได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  
 

2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการด้านการจัดขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะใน
โรงเรียน 
         2. เพ่ือจัดทำหลักสูตรบูรณาการเพ่ิมเติมด้านการจัดการขยะในโรงเรียน 
         3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้โรงเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ร้อยละ 100 
       เชิงคุณภาพ 
       ทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนเป็นบริเวณปลอดขยะ    
 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ พ.ย. 64 -

ส.ค.65 
 

2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) 

พ.ย. 64 -
ส.ค.65 

 

3. กิจกรรมที่ 3 การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ พ.ย. 64 -
ส.ค.65 

 

4. กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ พ.ย. 64 -
ส.ค.65 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ถึง กันยายน พ.ศ 256๕ 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพานพร้าว   
 

6. งบประมาณ 
 จำนวน  10,000.-  บาท  
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      1. โรงเรียนดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะไม่ครบกระบวนการ       
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนพานพร้าว  ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ร้อยละ 100 
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ชื่อโครงการ                         สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
กลุ่มงาน            กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 4.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.2                               
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 4.2                                            
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์ , นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง 
ระยะเวลา   ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการ/เหตุผล 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน   องค์กรปกครองท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  และ สถาบันสังคมอ่ืน   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการอบรม  มีการแสวงหาความรู้   ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ   เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  พัฒนาระหว่างชุมชน   ในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนพานพร้าวที่ผ่านมา
จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆ ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและ
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมสู่ชุมชนและองค์กร  ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงต้องพัฒนาและดำเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก
ได้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน  โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     2.1  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น  เอกชน และสถานบันต่างๆมาร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียน 
       2.2 เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนด้านงบประมาณและทุนการศึกษา 
      2.3  เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
      2.4  เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
              1) โรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ร้อยละ 90 
              2) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่จากองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอ่ืน และชุมชนร้อยละ  90 
              3) นักเรียนร้อยละ20ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
              4) ครูและนักเรียนร้อยละ 100   สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

3.2 เชิงคุณภาพ 
              1) โรงเรียนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 
              2) ชุมชนรู้ข่าวสาร  ความก้าวหน้าของโรงเรียน 
       3) นักเรียนทุกคนสามารถกล้าแสดงออก  ติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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๔. กิจกรรมท่ีดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  กิจกรรมการให้และรับบริการจากชุมชน 
2. กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา  
4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. กิจกรรมค่าย และกิจกรรมทำบุญและตักบาตร 
6. กิจกรรมชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน       

ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู  

  

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

6. งบประมาณ  งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 10,000บาท  แยกงบประมาณดำเนินการกิจกรรม  ดังนี้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1  กิจกรรมการให้และรับบริการจากชุมชน 
2. กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา 
4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. กิจกรรมทำบุญและตักบาตร 
6. กิจกรรมชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน       

1,000 
1,500 

- 
5,000 
1,500 
1,000 

รวมเงิน 10,000 
 

7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      7.1   โรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้ร้อยละ 90 
          7.2     โรงเรยีนได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่จากองค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรอ่ืน และชุมชนร้อยละ 90 
          7.3   นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
          7.4   ครูและนักเรียนทุกคน( ร้อยละ 100 )  สามารถทำงาน รว่มกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
8.  การประเมินผล 
          สังเกตพฤติกรรมของนักเรีย  แบบสำรวจความพึงพอใจ 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         9.1  ครูและนักเรียนสามารถติดต่อ  สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
         9.2  นักเรียนสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออก 
         9.3  ครูและนักเรียนสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข    
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ชื่อโครงการ                     สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1    
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.3   
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.2                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.5, ข้อ 2.4, ข้อ 3.5 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร , นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิจันทร์ 
ระยะเวลา         ปีงบประมาณ 256๕ 
................................................................................................................................................................... 
       

1. หลักการ/เหตุผล 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองนั้น  กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน เอกชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  ในรูปแบบที่หลากหลาย  รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนมีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญว่า  ความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน  มีผลต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  ถ้า
ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการทางการเรียนและความสามารถอัน
หลากหลายของเด็ก ก็จะทำให้โครงการต่าง ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 

๓. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองตลอดปีการศึกษา 
2) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒  ครั้ง  
3) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  
4) ติดต่อประสานงานเครือข่ายจ่านักเรียนตลอดปีการศึกษา 
6) ชุมชนสนับสนุนโครงงานอาชีพแก่นักเรียน จำนวน ๕ อาชีพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
               1( โรงเรียนมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 

          2) ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมี 
                          ความสมัพันธ์อันดีกับโรงเรียน  

๓) สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาผลการเรียนและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน   
๑.  เสนอโครงการ  
๒.  ประชุมชี้แจง  
๓.  แต่งตั้งคณะทำงาน  
๔. ดำเนินงานตามโครงการ 
๕. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีงบประมาณ  25๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

            กิจการนักเรียน 

2.กิจกรรมสาน
สายใยครอบครัว 

            กิจการนักเรียน 

3 กิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

            กิจการนักเรียน 

4.กิจกรรมจ่า
นักเรียน 

            กิจการนักเรียน 

5. กิจกรรมโครงงาน
อาชีพจากชุมชน  

            วิชาการ 

 

6.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
     เงินอุดหนุน(การเรียนการสอน( 10,000 บาท  
 

กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ๑๐,000 

 
 

2.กิจกรรมสานสายใยครอบครัว  
3 กิจกรรมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง  
4.กิจกรรมจ่านักเรียน  
5. กิจกรรมโครงงานอาชีพจากชุมชน  
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 7.  การวัดและประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต (Output) 
การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
ประสบความสำเร็จ 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบสำรวจความคิดเห็น 

ผลผลิต (Output( 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุก
กิจกรรม 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
แบบสำรวจความคิดเห็น 

 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง   
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ชื่อโครงการ                       โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1    
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 2.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.7                               
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.5, ข้อ 1.7                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.4, ข้อ ๒.๑, ข้อ ๓.๑ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสมพร  นนทะนำ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล   
 สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่สดใสแข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้กระบวนการเรียนรู้มี
การพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ   และสิ่งเสพติด  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนจะต้องให้การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์    
2.1  เพ่ือให้  นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   

ได้รับบริการด้านการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2.2  เพ่ือให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน    มีความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ    

     1. นักเรียน  ครู  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านการ 
ปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น   
     2. เผยแพร่ความรู้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ ทุกเดือน รวม 8 ครั้ง  16 เรื่อง 
     ด้านคุณภาพ    
          1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล และการ 
รักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 2. นักเรียน   ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
    3. โรงเรียนมีการเฝ้าระวังการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  โรคติดต่อ  โรคติดเชื้อไววรัส โคโร
น่า 2019 (COVID-19) 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานบริการด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล 
  1.1 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
๑.๒ จัดเตรียมวัสดุ ,อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐม
พยาบาลและการรักษาเบื้องต้น  

   ๑.๓ บริการสุขภาพและนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล 
2. กิจกรรมรณรงค์  ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

     ป้องกันยาเสพติด และป้องกันการแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
2.1 ให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 
2.2 จัดป้ายนิเทศความรู้ด้านสุขภาพ 
2.3   กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
2.4 รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก 

      -จัดป้ายนิเทศ  
         - ประสานหน่วยงาน 
           ฉีดพ่นยากันยุง 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง 
4. สำรวจภาวะการเจริญเติบโต 
5. สรุปสถิติการให้บริการด้านพยาบาล 
6. สรุป รายงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ค. ๒๕64 - ก.ย. ๒๕6๕ 

 
งานพัสดุโรงเรียน 
งานอนามัยโรงเรียน 
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5.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนปีงบประมาณตามโครงการปีงบประมาณ  256๕   จำนวน 2๐,000  บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1. งานบริการด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล 

1.1  จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

  ๑.๒ จัดเตรียมวัสดุ , อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น  
  ๑.๓ บริการสุขภาพและนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล 
2. กิจกรรมรณรงค์   ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ป้องกันยาเสพติด  และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
    2.1 ให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ กายและสุขภาพจิต           
    2.2 จัดป้ายนิเทศความรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของ  โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
    2.3 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
    2.4 รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก 

      - จัดป้ายนิเทศ  
        - ประสานหน่วยงานฉีดพ่นยากันยุง 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง 
4. สำรวจภาวะการเจริญเติบโต 
5. สรุปสถิติการให้บริการด้านพยาบาล 
6. สรุป รายงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

๖,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑,๕00 
๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

7. การประเมินผลโครงการ   
         1. สังเกตและสอบถามผู้ที่มาใช้บริการ 
         2. สถิตการให้บริการ 
         3. แบบสอบถาม 
         4. สรุปรายงานโครงการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับบริการด้านการ
ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  รวมทั้งการประสานส่งต่อที่ถูกต้อง  

2. นักเรียน  ครู  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้         
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ชื่อโครงการ                      เด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDS (อย.น้อย)    
กลุ่มงาน                  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ ๑  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.7                            
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ ๑.5, ข้อ 1.7                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.4 
ผู้รับผิดชอบ         นางสมพร  นนทะนำ ,นางสาวสุพัตรา  นุ่นสวัสดิ์          
ระยะเวลาดำเนินการ         ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
_______________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันอิทธิพลของการโฆษณา และวิธีการชักจูงโน้มน้าวในรูปแบบแปลก ๆ  ใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเครื่องดื่ม
น้ำอัดลม  และขนมกรุบกรอบที่มีปริมาณแป้งและน้ำตาลสูง   ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ผู้บริโภคหันไป
สนใจกับ รูป รส กลิ่น สี ของอาหารจนลืมนึกถึงอันตราย และพิษภัยต่าง ๆ ที่อาจจะได้รับจากการบริโภคแป้งและ
น้ำตาลมากเกินไป นอกจากนี้ปัญหาการบริโภคน้ำอัดลม และขนมหวานยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปริมาณแป้ง
และน้ำตาลมากเกินไปในร่างกาย ทำให้ได้รับสารพิษหรือสารเคมีเข้าไปในร่ายกาย  ทำให้สุขภาพทรุดโทรม เสื่อม
ถอยลงทุกวัน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของ นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง ไร้โรคภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง     จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ลดการบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมในโรงเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์    
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันจาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs  
2. เพื่อส่งเสริมให้แกนนำนักเรียนมีทักษะในการตรวจสอบสารปนเปื้อนภายในอาหารเบื้องต้นได้   
3. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนของตนเอง  
 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียนพานพร้าว    จำนวน  4๘๐ คน   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการบริโภคแป้งและน้ำตาลปริมาณมากเกินไป     
2) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
3) เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำอัดลมและขนมที่มีปริมาณน้ำตาลสูง  

ไปขยายต่อครอบครัวและชุมชน 
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. กิจกรรม ข้ันตอนและเวลาดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 
 
 

12 

จัดประชุมกำหนดแผนงาน 
รับสมัครแลสรรหาสมาชิกแกนนำ อย.น้อย 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 
วางแผนกิจกรรม/โครงการ 
การดำเนินการตามกิจกรรม 
ประชุมปรึกษาคณะครูที่เก่ียวข้อง 
ประชุมชี้แจงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ลด
การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายใน
โรงเรียน 
จัดป้ายนิเทศ   รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย  ให้ความรู้ข่าวสาร ต่างๆเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แป้ง น้ำตาล
ปริมาณมาก และโภชนาการที่ถูกต้อง 
การสรุปประเมินผล 

ต.ค. - พ.ย. 6๔ 
 
 
 
 
 
        
ธ.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๕ 
  
 
 
 
 
 
ก.ย. 6๕ 

นางสมพร นนทะนำ 
นางสาวสุพัตรา นุ่นสวัสดิ์ 
คณะครูโรงเรียนพาน
พร้าว          
 
 
 
 
นางสมพร นนทะนำ 
นางสาวสุพัตรา นุ่นสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 

นางสมพร นนทะนำ 
นางสาวสุพัตรา นุ่นสวัสดิ์ 

 

5. งบประมาณ 
 -  จำนวน 10,000  บาท 

ลำดับ รายการ งบประมาณ 
1 
 

2 
3 
4 

กระดาษเอกสารกิจกรรมสำรวจ รณรงค์   และอบรมให้ความรู้ 
วัสดุจัดทำป้ายนิเทศน์ /บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 
วัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมสำรวจ 
ตรวจสอบ / กิจกรรมเดินรณรงค์    
จัดทำป้ายชมรมกิจกรรม รณรงค์ และอ่ืน ๆ 

2,500 บาท 
 

2,500 บาท 
2,500 บาท 
2,500 บาท 

 

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน 
 

หมายเหตุ 

1 วัสดุฝึกปฏิบัติ   20 ชุด  100 2,000 ค่าวัสดุ 
2 กระดาษการ์ด 150 แกรม (ทำเกียรติบัตร) 4 ห่อ 150 600 ค่าวัสดุ 
3 กระดานสร้างแบบ กระดาษชาร์ดขาวดำ 20 แผ่น 10 200 ค่าวัสดุ 
4 กระดาษ A 4   4 ห่อ 125 500 ค่าวัสดุ 
5 แลกซีน  2  นิ้ว 4 ม้วน 50 200 ค่าวัสดุ 
6 กาว 2 หน้า บาง 5 ม้วน 60 300 ค่าวัสดุ 
7 กาว 2 หน้า หนา 6 ม้วน 150 900 ค่าวัสดุ 
9 ป้าย รณรงค์ 20 250 5,000 - 

รวมทั้งสิ้น 10,000  
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7. การประเมินผล 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผลลัพธ์ (outcomes( 
นักเรียนจำนวน 4๘๐ คน 

 
- 

 
- 

2.  ผลผลิต (outputs( 
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคทาง
โภชนาการที่ถูกต้อง 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ 
- แบบสอบถาม 
- ประเมินจากสภาพจริง 

- ประเมินผลกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
- สังเกต 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน  ครูบุคลากรในโรงเรียนพานพร้าว ได้รับความรู้ และนำความรู้เกี่ยวกับการบริโภคขนมน้ำอัดลมที่

มีปริมาณแป้งและน้ำตาลสูง ตลอดจนอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีภูมิคุ้มกันนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ
ขยายผลไปยังสมาชิกในครอบครัวและชุมชน  ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูก
สุขลักษณะสุขภาพแข็งแรง  
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ชื่อโครงการ                     ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา  
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.5                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.7                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ         นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง , นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ์ 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
................................................................................................................................................................... 
       

1. หลักการ/เหตุผล 
โรงเรียนพานพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้เปิดการเรียนการสอนมา 

เป็นระยะเวลา ๔๙ ปี จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย  โดยใน ปัจจุบัน พ้ืนที่
โดยรอบและภูมิทัศน์ของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน บุคคลภายนอก และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  เพราะสภาพ แวดล้อมดี มีผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวัน
หนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพ แวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มี
บรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ กลุ่มการบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์
สถานศึกษา ของโรงเรียนพานพร้าว ให้มีระเบียบและความสวยงามเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สถานศึกษาต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ตามมาตรฐานการ 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  
    2.2 การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานทางราชการ มีระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย  
 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑)  ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน ด้านหลังอาคาร ๑ 
๒) ปรับปรุงโรงอาหาร 

                     ๓) ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3 / ห้องสำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ 
๔) จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 
ภูมิทัศน์ โรงเรียนพานพร้าว สะอาดสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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 ๔. กิจกรรม ระยะ เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน ธ.ค.๖๔ - ก.พ. ๖๕ โรงจอดรถด้านหลัง
อาคาร๑ 

งานอาคารสถานที่ 

๒ ปรับปรุงโรงอาหาร/จัดทำโต๊ะ
อาหารและเก้าอ้ี 

พ.ย. - ธ.ค. ๖4 โรงอาหาร งานอาคารสถานที่ 

๓ ปรับปรุงหอประชุม/เวที ก.พ.-พ.ค.๖๕ หอประชุม งานอาคารสถานที่ 
๓ จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ พ.ย.๖๔ - ส.ค. ๖๕ ด้านหน้าห้องประชุม

เอนกประสงค์ 
งานอาคารสถานที่ 
และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  
 ๕. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  ๑๕๐,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรง
จอดรถ/ค่าจ้างเหมาทำโรง
จอดรถนักเรียน/โรงจอดรถครู 

๔๕,000 - ๔๕,000 - 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ปรับปรุงโรงอาหาร/จัดทำโต๊ะ
อาหารและเก้าอ้ี 

๔๕,000 - ๔๕,000 - 

๓ ปรับปรุงหอประชุม/เวที ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - 
๔ ค่าวัสดุและพันธ์ไม้ทำสวน

พฤกษศาสตร์ 
๑๐,000 - ๑๐,000 - 

รวม ๑๕๐,000 - ๑๕๐,000 - 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 นักเรียน-นักศึกษาบุคลากร โรงเรียนพานพร้าว มีความปลอดภัย  โรงเรียนน่าอยู่  มีสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจและความสะดวกในชีวิตประจำวัน  
6.2 ประชาชนและชุมชนร่วมใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้  
  

7. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
7.1 สรุปผลจากการปฏิบัติงาน  
7.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
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ชื่อโครงการ                      ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 4  
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1, ข้อ 3.2, ข้อ 3.3, ข้อ 3.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.3, ข้อ 3.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 3.3, ข้อ 3.4                                            
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.1, ข้อ 1.1.2, ข้อ 1.1.3, ข้อ 1.1.4, ข้อ 1.1.5, ข้อ 1.1.6 
ผู้รับผิดชอบ   นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
....................................................................................................................................... .................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
      “การจัดการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างประชาชนให้มีความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ” ดังนั้น คุณภาพ 
การศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบมาตรฐานเหมือนกันทุกโรงเรียนเพ่ือแสดงให้ 
โรงเรียนต่างๆ เห็นถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตนเอง ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนพานพร้าว พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ลดลง ๑.43  และปีท่ี  
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ๐.35  ดว้ยเหตุนี้โรงเรียนพานพร้าว  จึงได้ให้ 
ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาให้เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มี
คุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้ 
และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต 

  ดังนั้นโรงเรียนพานพร้าว  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลของครู  โดยมีเป้าหมายที่ครอบคลุมการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีทักษะ มี
ความสามารถที่เหมาะสมตามวัย บนพื้นฐานของความเชื่อว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการท้ังระบบ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน ให้
ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ยอมรับ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการ จึง
กำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น  

 

๒.วัตถุประสงค์ 
     ๑.  ผลผลิต (Outputs) 
       ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
        ๒. นักเรียนชั้น ม.๓  และ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
       ๓. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
       ๔. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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    ๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ๑. ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
   ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
    ๓.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในงานวิชาการ อยู่ในระดับดี 
 

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

 ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนให้สูงขึ้น 
  ๒. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้น  
   ๓.  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษาปี ๒๕๖๔ 
  เชิงคุณภาพ 
 ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนให้สูงขึ้น 
  ๒. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนให้สูงขึ้น  
  ๓.  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองและนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุก
ปีการศึกษา 
  

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ –กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๕. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพานพร้าว 
 

๖. งบประมาณที่ใช้    
         เงินอุดหนุนรายหัว  ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน( 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
 
 
 
 

กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย  
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ  

1. กิจกรรม”สอนเสริมเติมความรู้สู่โอเน็ต”   2,000  2,000 

2. กิจกรรม“คณิต คิดสนุก   2,000  2,000 

3. กิจกรรม “คลินิกหมอภาษา”    2,000  2,000 

4. กิจกรรม”พัฒนาทักษะการคิด   2,000  2,000 

5. กิจกรรม”หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์”   2,000  2,000 

รวม   ๑0,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
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รายละเอียดของโครงการ 
 

๑. กิจกรรม  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 

ขั้นวางแผน (PLAN:P) 
ประชุมครูเพ่ือชี้แจงนโยบายสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักในการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ครูวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

๔ จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อกำหนด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 
ครูวิชาการระดับชั้น 

๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
๑ 

ขั้นดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (DO:D) 
กิจกรรม”สอนเสริมเติมความรู้สู่โอเน็ต” เป็นการจัด
กิจกรรมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนตามที่ครูวิชาการ
กำหนด โดยครูทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำเอกสารสรุป
ความรู้ รวมข้อสอบ O-NET เพ่ือใช้ในการสอนเสริม
นักเรียนนอกเวลาเรียน 

 
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 

 
ครูวิชาการระดับชั้น 
ครูผู้สอนชั้น ม.๓ และ 
ม.๖ 

๒ กิจกรรม “คณิต คิดสนุก” เป็นกิจกรรมจัดทำแบบฝึก 
การคิดเลขเร็วให้แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 
และครูกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

๓ กิจกรรม “คลินิกหมอภาษา” เป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนรุ่นพี่ และเพ่ือน ๆ ช่วยสอนนักเรียนที่มี 
ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

นางพิชญา สุวงศ์ 
และครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

๔ กิจกรรม”พัฒนาทักษะการคิด” เป็นกิจกรรมที่จัดทำ
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดให้แก่นักเรียน 

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

นายสมศักดิ์  พูลเพ่ิม 

๕ กิจกรรม”หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นกิจกรรม
ที่ครูและนักเรียนแต่ละห้องเรียนจัดทำโครงงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของห้องเรียน ๑ ชิ้น 
 

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 
 
 
 
 
 

ขั้นติดตามประเมินผล (CHECK:C) 
ประเมินด้วยผลการทดสอบระดับชั้นเรียนและ
ระดับชาติ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา  
     ๒๕๖๔ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

 
ครูทุกคน 

๒ ประชุมครูเพ่ือประเมิน สรุปผลการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

ครูทุกคน 

๓ รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
และสาธารณชน 

เมษายน ๒๕๖๕ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 

 

๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
ผลผลิต (Output) 
  ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
  ๒. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ ๓๐ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
  ๓. ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
  ๔. ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

 
 ทดสอบปลายภาคเรียน 
 
การสอบ  O-NET 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประเมินสมรรถนะ 
สำคัญ ๕ ประการ 

 
- แบบทดสอบระหว่างเรียน 
- แบบทดสอบปลาย ภาคเรียน 
แบบทดสอบ O-NET 
 
- แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
แบบประเมิน  สมรรถนะสำคัญ  
๕  ประการ 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๑. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
ของชั้น ม.๓ และ 
ม. ๖ มี รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไม่ต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน 
  ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
ชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
  ๓.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมวิชาการ อยู่ใน
ระดับดี 

 
การสอบ  O-NET 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
ทดสอบปลายภาคเรียน 
 
 
การประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบทดสอบ O-NET 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบปลาย 
 ภาคเรียน 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  บุคลากรร้อยละ๙๐มีส่วนร่วม 
ในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ 

- การมีส่วนร่วมในระบบประกัน  
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- บันทึกการประชุม  

- โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองใน
สถานศึกษาปี ๒๕๖๔ 

- มีรายงานการประเมินตนเองที่
ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

-  รายงานการประเมินตนเอง 

 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ

ประเมินภายนอก 
๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๓. มีรายงานการประเมินเอง(SAR) และนำเสนอรายงานที่ได้ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. ทราบจุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุง/พัฒนาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

หน่วยการวัด สูตรคำนวณ 
ระดับ
คุณภาพของ
การประเมิน 
(ร้อยละ( 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ๕ 
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
เฉลี่ยร้อยละ 
๔๐- ๔๙ 

บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
เฉลี่ยร้อยละ 
๕๐- ๕๙ 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
เฉลี่ยร้อยละ 
๖๐- ๖๙ 

บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
เฉลี่ยร้อยละ 
๗๐-๗๙ 

บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการจัดทำ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
เฉลี่ยร้อยละ 
๘๐-๑๐๐ 
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โครงการ          สร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
กลุ่มงาน          กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 1  
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 3.1   
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.3                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อ 3.12                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ 1.2.3  
ผู้รับผิดชอบ          นายกิตติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย, นายวัชรพล รักษาภักดี 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม 
และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับ
นักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกท่ีดีของหมู่คณะ  
 รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางท่ีดี ยอมรับความคิดเห็น  
ของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และ
เป็นอนาคตของชาติสืบไป เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนในโรงเรียนพานพร้าวให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง โรงเรียนพานพร้าวจึงได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสภานักเรียน ให้เกิดข้ึนในระดับโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนา
โรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นของสภานักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 สภานักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีการคัดเลือกสภานักเรียน และดำเนินงานสภานักเรียนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนช่วยเหลืองานครู งานกิจกรรมนักเรียน 
         3.1.2 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างและส่งเสริม
พัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียนให้
เกิดกับโรงเรียน 
 3.1.3 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน และดำเนินงานสภานักเรียน ที่เป็นรูปธรรมและพัฒนา 
การดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 สภานักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถดำเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดง
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็ม
ศักยภาพ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
                  จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน 
            4.2 กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน 
 - ร่างและเสนอโครงการ 
 - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนการทำงาน 
 - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 
 

ตุลาคม  256๔ - 
 
 

กลุ่มงานกิจการ 

2. ขั้นดำเนินการ 
 - แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม 

คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงาน 
 -  เริ่มทำตามโครงการ 
 - กิจกรรมสลายพฤติกรรม 
 - กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ 
 - ปรับปรุงอุปกรณ์เสียงตามสาย 
 

พฤศจิกายน 2564-
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกิจการ 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
 - ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

สิงหาคม - กันยายน 
256๕ 

- กลุ่มงานกิจการ 

4. ขั้นรายงาน 
 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 - พัฒนา ปรับปรุง โครงการ ครั้งต่อไป 
 

กันยายน 256๕ - กลุ่มงานกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

156 
 

 

 

 

5.  งบประมาณที่ใช้    
 งบประมาณ  จำนวน  5,000 บาท    โดยมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
(ระบุ

หน่วยนับ( 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 
 

รวม 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดประชุมคณะกรรมการ
นักเรียน เพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการสภา
นักเรียน  
-  กิจกรรมอบรมสภา
นักเรียนให้มีภาวะผู้นำ 
กล้าแสดงออก 
- ค่าอาหารในการจัด
อบรม 
- ค่าจัดทำเอกสาร  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าเอกสารสรุปรายงาน 
- กิจกรรมหาเสียง
เลือกตั้งสภานักเรียน 
- ปรับปรุงกิจกรรมเสียง
ตามสาย 
-กิจกรรมประชาธิปไตย 

50 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 5,000 
 

5,000 - 5,000 
 
 

     5,000 5,000 - 5,000 
 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
โรงเรียนพานพร้าวมีคณะกรรมการนักเรียนที่มีภาวะเป็นผู้นำ 
 ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการนักเรียนการทำงานร่วมกัน ประสานการทำงาน
ร่วมกันสภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงาน
ให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 

 
-จากการจัดตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
-จากผลการทำงาน
ร่วมกันของ
คณะกรรมการนักเรียน 
 

 
- การสังเกต 
- แบบรายงาน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สภานักเรียนทุกคน เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
   7.2 สภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วม 
   7.3 สภานักเรียนมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
   7.4 สภานักเรียน มีศักยภาพในการพัฒนาให้องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 

  

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - 
 

9. เครื่องชี้วัดและเกณฑ์ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
1.  ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรม 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็น 

ผลการประเมินด้วยการตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดี 
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ชื่อโครงการ                       พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
                   ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 3  
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.3  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 4.4                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.1.4, ข้อ 1.2.1, ข้อ 1.2.2, ข้อ 1.2.3, ข้อ 1.2.4 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม นายวัชรพล รักษาภักดี 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
............................................................................................................................. ............................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
เพ่ิมมากข้ึนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน 
การศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของโรงเรีนน การศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติ
จริง การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ
ออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จะ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยง
ความรู้กับศาสตร์ต่างๆได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนพานพร้าวได้พิจารณาเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง 
“พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ” เพื่อให้
บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และนำความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
รูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 30 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  บุคลากรโรงเรียนพานพร้าวนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
                  อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ” 
            4.2 กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน 
 - ร่างและเสนอโครงการ 
 - ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
วางแผนการทำงาน 
- จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

ตุลาคม  2564 - 
 
 

กลุ่มการบริหาร
วิชาการ  
และ 
กลุ่มการ
บริหารงาน
บุคคล 2. ขั้นดำเนินการ 

   - แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม 
คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2564-
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

- 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 

สิงหาคม-กันยายน  
256๕ 

- 

4. ขั้นรายงาน 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุง โครงการ ครั้งต่อไป 

กันยายน 2564 - 

 

5.  งบประมาณที่ใช้    
 งบประมาณ  จำนวน  ๑๐,000 บาท     

- ค่าอาหาร มื้อละ ๖0 บาท จำนวน ๓๐ คน  1,๘00 บาท 
- อาหารว่างว่างผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 3๕ บาท ๒,๑00 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม/วัสดุอุปกรณ์  ๖,๑00 บาท 

 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก -แบบสอบถาม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก -แบบสอบถาม 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใชกับการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

-แบบสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้เทคโนโลยี นวัตกรรมในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 ๗.2 บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ            พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร      
กลุ่มงาน            การบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 2   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 3.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 4.1                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ   นางดรุณี  ไชยมานันท์, นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
.................................................................... .................................................................................................................   
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคนจึงเป็นส่วนสำคัญ
และมีบทบาทท่ีจะขับเคลื่อนทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗(๓) กล่าว ไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
ทั้งในด้านความคิด การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
สามารถนำแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันเพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานอ่ืนก็เป็นการพัฒนาศักยภาพครูอีกอย่างหนึ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ในการ
ปฏิบัติงานเพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้างชั่วคราวโดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้   รวมทั้งการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน 
ก่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพ ที่ดีต่อองค์กร 

โรงเรียนพานพร้าว  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และพัฒนา
ศักยภาพครูสู่มาตรฐาน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 
 

 

 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานโรงเรียน

สากล 
๒ .เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๓. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือรับรางวัล

จากหน่วยงานต่างๆ 
๔. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติการปฏิบัติงาน

เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

๓. เป้าหมาย 
    ผลผลิต 

๑. ร้อยละของการดำเนินงานในฝ่ายบริหาร งานบุคคลเกิดประสิทธิภาพสอดคล้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

๒. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ 
๓. ร้อยละของผู้มาติดต่องานที่มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพานพร้าวทุกคน ไดไ้ปศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้รับการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
๓.๑.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานอื่น 
๓.๑.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพานพร้าวได้รับการส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน 
๓.๒ ด้านคณุภาพ 

 ๓.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
          ๓.๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพร้าวมีผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
          ๓.๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพร้าวไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
          ๓.๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพานพร้าวมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ      
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๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ชื่อกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒๐,๐๐๐ 

 
 

นางดรุณี ไชยมานันท์ 
น.ส.สุดารัตน์ วชิาไชย  
 

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  ๖๔ 
๒. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  ๖๔ 
๓. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในและนอก
สถานศึกษา(ถัวจ่าย) 

ต.ค. ๖๔ –  ก.ย. ๖๕ 

๔ .สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  ๖๕ 
2.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ - 

 
 

นางดรุณี ไชยมานันท์ 
น.ส.สุดารัตน์ วชิาไชย  

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  ๖๔ 
๒. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  ๖๔ 
๓. จัดดำเนินการ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๕ 
๔. สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  ๖๕ 
๓.กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันส่งผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ 
 

นางดรุณี ไชยมานันท์ 
น.ส.สุดารัตน์ วชิาไชย  

วิธีการ/ขั้นตอน 
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  ๖๔ 
๒. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  ๖๔ 
๓. จัดดำเนินการ ต.ค. ๖๔  -  ก.ย.  ๖๕ 
๔.  สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  ๖๕ 

 

๕. งบประมาณดำเนินการ.......  ๓๐๐,๐๐๐ .......บาท 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน/

น่วยห  
ราคา /

น่วยห  
รวม 

(บาท) 
๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ศึกษา 

ดูงาน 
๒ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ - - - 

๓ กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
และส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

๒ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐,๐๐๐ 
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๗. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ  
๑. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วม
อบรมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

- สำรวจ 
 

- แบบสำรวจ 
 

๒.  ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

๓.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสร้างขวัญและ
กำลังใจ 

-สังเกต -แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ   
๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมอบรมประชุม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน คุณภาพดีมาก 

- สำรวจ 
- ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

๒.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่สามารถนำความรู้ จาก
การอบรมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนได้ในระดับคุณภาพดีมาก 

- สำรวจ 
- ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

๓.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพดีมาก 

- สำรวจ 
- ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

๔.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการสร้างขวัญและ
กำลังใจในระดับคุณภาพดีมาก 

- สำรวจ 
- ประเมิน 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำมา

พัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึด

มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนสากล  
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โครงการ                          พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 
กลุ่มงาน                          การบริหารงบประมาณ       
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 4   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 4.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.3                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.3                                           
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.1, ข้อ 2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์, นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน,  
                                     นางสาวกมลรัตน์  ปะตังถาเน , นางสาววานิสสา  วงศ์โยธา 
ระยะเวลาดำเนินการ           ( ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารแผนงานและงบประมาณมีส่วนสำคัญ  
อย่างยิ่งในการพัฒนา ซึ่งจะต้องยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและภารกิจของสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณให้มีความ
คล่องตัว เป็นอิสระ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการและประสานงานและการจัดระบบการบริการที่ดี 
มีความโปร่งใส 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          ๔. เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ.  

    ระบบงานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีการวางระบบ จัดรูปแบบการทำงานอย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นในการบริการและมี
ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
 ด้านปริมาณ  
    ๑. มีการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ในสำนักงาน ตลอดปีงบประมาณ 
              ๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
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๔.  สถานที่ดำเนินการ 
 กลุ่มการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพานพร้าว 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
  

๖. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑.ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ จดัท ำโครงกำรเพื่อขออนุมติั   น.ส.ศิริพร ไพรวนั  
๑.๒ เสนอโครงกำร   น.ส.ศิริพร ไพรวนั  
๑.๓ ประชุมแต่งตั้งคณะด ำเนินกำร   

                  ตุลาคม  ๒๕๖๔ น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว์ 

๒. ขั้นดำเนินการ ( ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 

๒.๑ งำนกำรเงินและบญัชี  น.ส.ศิริพร ไพรวนั  
๒.๒ งำนพสัดุ 
๒.๓ งำนนโยบำยและแผน 

  

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว์ 
น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน 
น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน 
น.ส.วานิสสา  วงศ์โยธา 

๓. ขั้นตรวจสอบ 

ประเมินควำมพึงพอใจ 
กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว์ 

น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน 
น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน 
น.ส.นิสสา  วงศ์โยธา 

๔. รายงานผล  

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว์ 

น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน 
น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน 
น.ส.วานิสสา  วงศ์โยธา 
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๗. แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

๑.ขั้นเตรียมการ(Planning)  
  - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ      
  - เสนอโครงการ    
  - ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินการ  
๒.ขั้นดำเนินการ (Do)  
 - การบริหารงานการเงินและบัญชี 
 - การจัดทำบัญชี  
 - การจัดทำรายงานทางการเงิน           
๓. ขั้นตรวจสอบ(Check) 
 - ประเมินความพึงพอใจ 
๔.ขั้นรายงาน (Action) 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   

   

 ต.ค.๒๕๖๔ ถึง 
ก.ย.๒๕๖๕ 

น.ส.กมลรัตน์  ปะตังถาเน 
น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว ์
 

  ๑๐,๙๔๖ 

๒ กิจกรรมงานพัสดุ 
๑. ขั้นเตรียมการ(Planning)  
  - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  - เสนอโครงการ  

   - ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินการ 
๒. ขั้นดำเนินการ (Do) 

- กำรจดัท ำระบบฐำนขอ้มูล 
สินทรัพยข์องสถำนศึกษำ  

10,100  น.ส.เจียมจิตร คุม้ครองญำติ  

- กำรจดัซ้ือ/จดัหำพสัดุ  -  น.ส.เจียมจิตร คุม้ครองญำติ  

- กำรก ำหนดรูปรำยกำรหรือ 
คุณลกัษณะเฉพำะและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งง  

-  น.ส.เจียมจิตร คุม้ครองญำติ  

- กำรควบคุม ดูแลบ ำรุงรักษำ 
 และจ ำหน่ำยพสัดุประจ ำปี  
- กำรจดัหำพสัดุกลำงเพื่อกำรบริกำร 

 

 

๓. ขั้นตรวจสอบ(Check)  
  - ประเมินควำมพึงพอใจ  
๔.ขั้นรายงาน (Action)  
- สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   

ต.ค.๒๕๖๔ ถึง 
ก.ย.๒๕๖๕ 

น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน 
น.ส.วานิสสา วงศ์โยธา 
 

  ๕๐,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 

๑. ขั้นเตรียมการ(Planning)  
  - จดัท ำโครงกำรเพื่อขออนุมติั  
  - เสนอโครงกำร  

   - ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินการ 
๒.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - จัดทำแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน 

- จดัท ำเอกสำรค ำขอและเสนอ 
งบประมำณ  
- กำรจดัสรรงบประมำณในสถำน 
ศึกษำ  

10,100  น.ส.เจียมจิตร คุม้ครองญำติ  

 

 

๓. ขั้นตรวจสอบ(Check)  
  - ประเมินควำมพึงพอใจ  
๔.ขั้นรายงาน (Action)  
  - สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   

ต.ค.๒๕๖๔ ถึง 
ก.ย.๒๕๖๕ 

น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว ์
น.ส.ณัฐธชิา  ทองยืน 

 

   ๔,๐๐๐ 

 

๘. งบประมาณ   ๖๔,๙๔๖ บาท  (หกหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ งานการเงินและบัญชี ๑๐,๙๔๖ - - ๑๐,๙๔๖ 

๒ งานพัสดุ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 
๓ งานนโยบายและแผนงาน ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวมเงิน ๖๔,๙๔๖ - - ๖๔,๙๔๖ 
 

๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑. โรงเรียนพานพร้าว 
๒. สพม.หนองคาย/สพฐ 
๓. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระต่างๆในโรงเรียน 
๔. ภาคีเครือข่าย/องค์กรทางการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ 
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๑๐. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ครู บุคลากร หน่วยงานที่มาใช้บริการมีความพึง
พอใจอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
 

สอบถาม แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

๒.  วสัดุ ครุภณัฑมี์กำรดูแลซ่อมแซมใชง้ำนไดต้ลอด 
ปีงบประมำณ   ร้อยละ ๘๐ 
 

- สอบถาม ตรวจสอบ 
เอกสารคุม 

แบบสอบถาม เอกสาร
คุมการใช้งานวัสดุ 

๓. ฝ่ายบริหารงบประมาณมีระบบกำกับติดตาม
ประเมินผลดำเนินงานและนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 
ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม 

ตรวจรายงานการประชุม รายงานการประชุม     

 

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้  
         ๑. การบริหารแผนงานงบประมาณของโรงเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น  
         ๒. งานฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งในด้านการบริการ ประสานงาน มีระบบการเชื่อมโยง   
ในฝ่ายอย่างชัดเจน 
         ๓.  ผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ            แนะแนวและทุนการศึกษา 
แผนงาน                             กลุ่มการบริหารงานวิชาการ/งานแนะแนว 
กลุ่มงาน                      กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 1, ข้อ11 
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.3, ข้อ 2.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 5.1, ข้อ 5.2                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               ข้อ 5.1, ข้อ 5.2                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ 1.1.6 
ผู้รับผิดชอบ   นางดรุณี ไชยมานันท์, นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว,นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
 

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

.๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข  ในสังคมปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง  โดยเฉพาะในยุค
ที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการ
ดำเนินชีวิตของคน  ทุกเพศ  ทุกช่วงวัย  ปัญหาสังคมได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมี
ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ  การแพร่ระบาดของสารเสพติด  การก่ออาชญากรรม  ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ 
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุคือ บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมที่ดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา
และไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆได้  ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการ
ป้องกัน  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ค้นพบและพัฒนา  ศักยภาพของตน  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
ศีลธรรม  จริยธรรม  รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  รู้จักคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดจัดกิจกรรมกระบวนการแนะแนวบริการแก่ผู้เรียน ได้ครบทั้ง ๕ บริการอย่างทั่วถึง 

        ๒. เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนทุกคนได้รับบริการงานแนะแนว       

เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนได้รับบริการครบทั้ง ๕ บริการ  คือ  บริการรวบรวมข้อมูล   บริการสารสนเทศ  บริการให้

คำปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการติดตามและประเมินผล การแนะแนวศึกษาต่อ และปัจฉิมนิเทศ 
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๔. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ชื่อกิจกรรมบริการแนะแนวนอก
ห้องเรียน แนะแนวศึกษาต่อ ปัจฉิมนิเทศ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางดรุณี  ไชยมานันท์
นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์  วิชา
ไชย 

 

วิธีการ/ขั้นตอน  
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. ๒๕๖๔ 
๒. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง พ.ย. ๒๕๖๔ 
๓. ดำเนินการ 
๓.๑ บริการ ๕ บริการ 
    -  บริการรวบรวมข้อมูล 
    -  บริการการจัดวางตัวบุคคล 
    -  บริการให้คำปรึกษา 
    -  บริการสารสนเทศ 
    -  บริการติดตาม 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ 
๓.๓ แนะแนวศึกษาต่อ ปัจฉิมนิเทศ  
และทุนการศึกษา 

 
 
 
 

พ.ย. ๒๕๖๔ -         
ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.สรุปผล /ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. ๒๕๖๕ 
๕. รายงานผล ก.ย. ๒๕๖๔ 

 

๕. งบประมาณดำเนินการ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๖. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  
๑ กิจกรรมบริการ ๕ บริการ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
๒ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒ แนะแนวศึกษาต่อ/ปัจฉิมนิเทศ/ทุนการศึกษา ๒ ๓,๕๐๐ ๗,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 
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๗. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

สังเกต 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

๒. การศึกษาต่อของนักเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน แบบสรุปข้อมูลการศึกษาต่อ 
 

๓. การมอบทุนการศึกษา ข้อมูลการมอบทุนการศึกษา แบบสรุปงานทุน 
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกด้านอย่างมีคุณภาพ เพ่ือนำไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ                       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มงาน         กลุ่มการบริหารงานวิชาการ   
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่  
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ 3   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.4  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 2.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ ๒.๔                                              
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.4  
ผู้รับผิดชอบ         นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม , นายวัชรพล  รักษาภักดี 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา จะประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพได้นั้นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย และได้รับ
การจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ รวบรวม และค้นหา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
๒.๒ เพ่ือจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล 
๒.๓ เพ่ือให้การพัฒนางานให้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒๔ เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการทำงานได้ 
 

๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑ ผลผลิต (Outputs) 

   ๓.๑.๑ มีระบบงานสิถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการค้นหา 
   ๓.๑.๒ มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง 
   ๓.๑.๓ มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอ 
   ๓.๑.๔ มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
   ๓.๑.๕ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน ICT 

      ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๓.๒.๑ การให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
   ๓.๒.๒ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
   ๓.๒.๓ สามารถนำข้อมูลรายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
   ๓.๒.๔ การติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทันตามกำหนดเวลา 
   ๓.๒.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
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๔. กิจกรรมดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ แต่งตั้งคณะทำงาน  20,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม 
นายวชัรพล รักษาภักด ี

 ๒ สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำโครงการ ต.ค. ๒๕๖4 
   ๓ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ พ.ย. ๒๕๖4 
 ๓.๑ ประชุมชี้แจง กิจกรรม จัดทำเอกสาร 

๓.๒ เก็บข้อมูลจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน/จัดทำ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๓.๔ ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคล 
๓.๕ จัดอบรมครูและบุคลากร 

 
 

 
 

พ.ย.๒๕๖4 -ส.ค. 
๒๕๖5 

๔ นิเทศ/ติดตาม    สิงหาคม ๒๕๖5 
๕ สรุปผล/รายงานผล    กันยายน ๒๕๖5 

 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
งบ  20,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน( 

       

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Outputs) 

๑. มีระบบงานสิถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการ
ค้นหา 

   ๒. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง ตรงกับความ
เป็นจริง 
   ๓. มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็น
ปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอ 
   ๔ มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web 
Site 
   ๕ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน ICT 

 
๑. มีระบบงานสิถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการ
ค้นหา ร้อยละ ๙๐ 

   ๒. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง ตรงกับความเป็น
จริง ร้อยละ ๙๐ 
   ๓. มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
และได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอร้อยละ ๙๐ 
   ๔ มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
ร้อยละ ๙๐ 
   ๕ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน ICT ร้อยละ ๙๐ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๑. การให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
  ๒. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 
  ๓. สามารถนำข้อมูลรายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
  ๔. การติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทัน
ตามกำหนดเวลา 
  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
 

 
๑. การให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว ร้อยละ ๙๐ 
๒. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ 
  ๓. สามารถนำข้อมูลรายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน  
ร้อยละ ๙๐ 
  ๔. การติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทัน
ตามกำหนดเวลา ร้อยละ ๙๐ 
  ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ ๙๐ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ 
 ๗.๒ ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่     
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ชื่อโครงการ                      ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มงาน        กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 1  
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 3.6                             
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           ข้อ 3.6                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ  นางนันธิยา พูลเพิ่ม 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
หน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับผลจาก
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงโดยเฉพาะ
ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรม
บริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้อง
หลักการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๒ ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมีความเป็น
เอกภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าวขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
          2.2  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
          2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
          2.4  เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          2.5  เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ 
           2.6  เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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3. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ  

               3.1.1  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ระดับดี 
               3.1.2  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจในระดับดี 
               3.1.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในระดับดี 
               3.1.4  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเองในระดับดี 
               3.1.5  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุง  การเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอในระดับดี 
               3.1.6  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนใน
ระดับดี 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มี
รายวิชา /กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้  ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
ผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง สม่ำเสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

4. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นที ่1 เตรียมการ 
(Plan)  
1.ศึกษานโยบายของ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ .ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
2. ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 
3. ศึกษาบริบทและ
สภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
4.จัดทำโครงการฯ 
นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

            
 
 
 

ผู้บริหาร
และคณะ
ครูทุกคน 
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2 ขั้นที ่2 ดำเนินการ  
(Do)  
ดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 
 

           ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครูวิชาการ 
หัวหน้า

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

           ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครูวิชาการ 
หัวหน้า

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ 
3 ขั้นที ่3 ประเมินผล 

(Check)  
-กำกับติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน  
-สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน  

           ครูวิชาการ 
หัวหน้า

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ 

4 ขั้นที ่4 ปรับปรุงแก้ไข 
(Action)  
-นำผลการประเมินไป
เป็นข้อมูลในการจัดทำ
โครงการปฏิบัติงานปี
การศึกษา 2565  

            
กลุ่มการ
บริหาร
วิชาการ 

 

 

5. งบประมาณดำเนินการ 
งบดำเนินการ จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(ถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริง) 
 

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/บาท รวม/บาท 
1. ค่าวัสดุฝึก - - 5,000 
2. ค่าใช้สอย - -  5,000 

รวม 10,000 
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7. การวัดและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 

 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
• กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
ประเมินผล 

สำรวจ 
สัมภาษณ์ 

 
แบบประเมินผล 

แบบสำรวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก 
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบ
การนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง 
สม่ำเสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอน 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

แบบประเมินผล 
 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       โรงเรียนพานพร้าว มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  มีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการ
สอนที่นำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอและนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  
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โครงการ                          ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย/ประยุกต์ 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 5.1                          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 5.1                                            
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นายกันทรากร  แหลมกี่ก่ำ 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีงบประมาณ 2565  
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
             ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก  ทำให้เยาวชน   
รุ่นใหม่ละเลยด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป์ไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้
นักเรียนรู้และเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเพ่ือมิให้
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ของไทยเราต้องสูญสลาย  จึงควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน  และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำศิลปะด้านนาฏศิลป์เผยแพร่สู่ชุมชนของตน  อันจะ
นำมาซึ่งเปา้หมายที่พึงประสงค์  คือเยาวชนได้ เรียนรู้ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เกิดความซาบซึ้ง  ความ
ภาคภูมิใจ รู้จักรักและ  หวงแหนและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอัน
เหมาะสม 

          4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน      
การประกอบอาชีพได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
             เชิงปริมาณ 
                     นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 
ประยุกต์ จำนวน 60 คน 
             เชิงคุณภาพ 
                    - นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย 
                    - นักเรียนมีสว่นร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  
                    - นักเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตาม 

 โอกาสอันเหมาะสมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านนาฏศิลป์ 
                    - นักเรียนใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผล 

ต.ค. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 
พ.ย. 64 - ก.ย.65 
ก.ย.65 

นายกนัทรากร  แหลมกี่ก่ำ 

   
5. งบประมาณดำเนินการ 

- งบอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
   รายการค่าใช้จ่าย 
  

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน 

1 
 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการร่วมกิจกรรมงานแสดงในโรงเรียน/ในชุมชน/
การประกวดแข่งขัน 

 
2,500 

2. - ค่าเครื่องสำอาง/เครื่องประดับ/เครื่องแต่งกาย 2,500 

รวม  (ห้าพันบาทถ้วน( 5,000 
  

6. สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนพานพร้าว / ชุมชน และสถานที่ประกวดการแข่งขัน  
 

7. ประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล 
-  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ 
-  สรุปแบบสอบถาม 
-การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ/ในโรงเรียน/ชุมชน/การ
ประกวดแข่งขัน 

การสังเกต 
 
การสอบถาม 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม 
เกียรติบัตร/รางวัล 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.  นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย/ประยุกต์   
         2.  นักเรียนมีความรัก หวงแหน  และมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย        
          3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม 
         4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  
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โครงการ   พัฒนางานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย ศธ.           ข้อ 10   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 4.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 4.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 2.2                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ     ข้อ 2.6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพโรจน์ สังฆะคุณ ,นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง,  
                                        นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ , นายวัชรพล  รักษาภักดี 
งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐ บาท    
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 256๕  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ โรงเรียนต้องจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนและค้นคว้า  
และมีการนำเอาเทคโนโลยีโสตทัศนอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ  

ซึ่งผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ในสถานใด เวลาใด แม้กระทั่งเรียนรู้กับใครได้ตามความสนใจของแต่ละคน 
ดังนั้นอุปกรณ์งานโสตทัศน์และห้องโสตทัศน์ศึกษาของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ค้นคว้าที่ก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมที่จะให้บริการเพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ 

งานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดย
มีแนวความคิดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการก้าว
ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต (OUTPUTS) 

๒.๑.๑. พัฒนาอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ให้พร้อมที่จะรองรับสื่อประเภทต่างๆ 
๒.๑.๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยได้ 

 ๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 
๒.๒.๑. อุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษามีความพร้อมที่จะใช้สื่อประเภทต่างๆได้ตลอดเวลา 
๒.๒.๒. นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อนวัตกรรม 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อนวัตกรรม 
๓.๑.๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑. โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาพร้อมที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓.๒.๒. ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงเพ่ือจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

๔. กิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การวางแผน 
     - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
     - เขียนโครงการ 
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ 
นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง 

๒. การปฏิบัติงาน 
    -ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงอาคาร ๑,๒,๓ 
    -ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงหน้าเสาธง/อาคาร
หอประชุม/ระบบเครื่องเสียงสนาม 

 
ธันวาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ 
นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง 

๓. การตรวจสอบ 
     - ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากครู 
และนักเรียน 

 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ 
นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง 

๔. การประเมินผล 
     - สังเกตการณ์ทำกิจกรรม 
     - ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม 
     - สรุปรายงานผลโครงการ 

 
ธันวาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
นายเสกสรรค์ ปุณริบูรณ์ 
นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง 

 

๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว        ๒๐,๐๐๐   บาท 
 ๕.๒ เงินอ่ืนๆ       .........-.........บาท 
      รวม     ๒๐,๐๐๐   บาท 
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๖. กิจกรรมดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ 
 

รายการ / กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงอาคาร ๑,๒,๓ 
๒. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงหน้าเสาธง/
อาคารหอประชุม/ระบบเครื่องเสียงสนาม 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
- 

- 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 
 

๗. การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักพอประมาณ 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรม 
- พอประมาณกับวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ 
- พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้ในโครงการทำโครงการ 
หลักการมีเหตุผล 
- ยึดหลักการบริหารงานโดยมีส่วนร่วมทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน 

  หลักภูมิคุ้มกัน 
- มีการตั้งกรรมการดำเนินงานและเตรียมงานเป็นอย่างดี 
- มีการพัฒนา และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ 
- มีการตั้งกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆที่ชัดเจนมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ 
- มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหม้าย ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

  เงื่อนไขคุณธรรม 
- ตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง 
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ดูแลงาน 

  เงื่อนไขความรู้  
- การจัดวางบุคลให้เหมาะสมกับงาน 
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นำสู่สมดุลอย่างม่ันคงและยังยื่นใน ๔ มิติ คือ 
สังคม 
- การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม รู้จักยืดหยุ่นอ่อมซอม ให้อภัยและเอ้ืออาทร 
- ทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจ 
- การประหยัดออมนำมาซึ่งฐานะม่ันคง 
- การประมาณค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเรื่องการทำงานร่วมกัน 

  วัฒนธรรม 
- มีความเอ้ืออาทรตามวิถีไทย 
 

๘. การประเมินผล 
๑. โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และสามารถจัดการศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาพร้อมที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. โรงเรียนมบีรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ                    ปรับปรุงโรงฝึกงาน    
กลุ่มงาน          กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ ๖ 
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.5                                              
สนองการประกันฯ                ข้อ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ          นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ์ 
ระยะเวลา                            ตลอดปีงบประมาณ 2565 
........................................................................................................................................................... 
       

1. หลักการ/เหตุผล 
การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคาร 

สถานที ่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้  แต่ทว่าโรงฝึกงานที่มีอยู่ขณะนี้  มีเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
แต่ว่าอยู่ในสภาพที่ ไม่พร้อมใช้งานและไม่มีความปลอดภัยเพียงพอในการปฏิบัติงาน  

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1 เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน 
    2.2 เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์ไฟให้ทันสมัย  
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑)  ปรับปรุงเครื่องมือ 20 เครื่อง  
๒)  ปรับปรุงเต้ารับและระบบไฟในโรงฝึกงาน 1 

               ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
โรงฝึกงาน 1 มีความปลอดภัยและพร้อมที่จะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 

 ๔. กิจกรรม ระยะ เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ปรับปรุงเครื่องมือ 20 เครื่อง พ.ย.64 - ก.ย.65 โรงฝึกงาน 1 นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ์ 

๒ ปรับปรุงเต้ารับและระบบไฟใน
โรงฝึกงาน 1 

พ.ย.64 - ก.ย.65 โรงฝึกงาน 1 นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ์ 
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๕. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

1 ปรับปรุงเครื่องมือ 20 เครื่อง 
-สายพาน 
-คาปาซิสเตอร์ 
-น้ำมันล้างคราบสกปรก 
-จารบี 
-เบรกเกอร์สวิตช์ 
-แมกเนติกคอนแทรกเตอร์ 
-อ่ืนๆ 

4,000 - 
 
 

4,000 - 

2 ปรับปรุงเต้ารับและระบบไฟ
ในโรงฝึกงาน 1 
-เต้าเสียบ 
-เต้ารับ 
-พัดลมระบายความร้อน 
-สายไฟ 

1,000 - 1,000 - 

รวม 5,000 - 5,000 - 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว  ได้ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรายวิชาการ

งานอาชีพ  
6.2 นักเรียนมีความปลอดภัยจากการใช้ไฟในโรงฝึกงาน 1  
  

7. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
7.1 สรุปผลจากการปฏิบัติงาน  
7.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
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ชื่อโครงการ                      พัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการเรียนการสอน  
                                    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
กลุ่มงาน        กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 5, ข้อ 6   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 4.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.1                                           
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ    นางนันธิยา พูลเพิ่ม 
ระยะเวลา          ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
..................................................................................... ................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อม
ด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
ถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและ
ทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน 
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

 ดังนั้นทางโรงเรียนพานพร้าว  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
เรียนการสอน  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1   เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และแหล่ง

เรียนรู้    มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อม  มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
2.3  เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 
2.4  เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะทางวิชาการ มีคุณภาพทั้งด้าน IQ EQ AQ และมีพัฒนาการที่สมส่วน     

มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาด้วยตนเอง 
2.5  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวม/การสร้างเครือข่าย (เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน)  และแบ่งปัน

ทรัพยากร 
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3. เป้าหมายโครงการ (Outputs(  
3.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

3.2  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท 

3.3 นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติ มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต      
มีความรักหวงแหนและความภูมิใจในชาติ และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝัง
ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3.4 ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group( 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนพานพร้าวทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
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5. กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา  2564 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นที ่1 เตรียมการ 
(Plan)  
ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินโครงการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ทางการเรียนการสอน  
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล   
โรงเรียนพานพร้าว
ให้แก่คณะครูเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 

            
 
 
 

ผู้บริหารและ
คณะครูทุกคน 

2. ขั้นที ่2 ดำเนินการ  
(Do)  
ดำเนินโครงการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ทางการเรียนการสอน  
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

            
 

ผู้บริหารและ
คณะครูทุกคน 

3. ขั้นที ่3 ประเมินผล 
(Check)  
การนิเทศติดตาม 
และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแนว
ทางการดำเนินงาน  

            
ผู้บริหาร 

กลุ่มการบริหาร
วิชาการ 

 

4. ขั้นที ่4 ปรับปรุง
แก้ไข (Action)  
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            
กลุ่มการบริหาร

วิชาการ 
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6. งบประมาณดำเนินการ 
งบดำเนินการ จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(ถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริง) 

 

7. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/บาท รวม/บาท 
1. ค่าวัสดุฝึก - - 5,000 
2. ค่าใช้สอย - -  5,000 

รวม 10,000 
 

8. การวัดและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1.  โรงเรียน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่ง
อำนวยความสะดวก มีคุณภาพด้าน
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้มีบรรยากาศอบอุ่น 
ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้  

- ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

 

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

2. นักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม  

- ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการ
สอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  

- ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

 

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทุกภาคส่วนทั้ง
เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 . โรงเรียน มโีครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก มีคุณภาพด้าน

สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน มีความโดดเด่น
ในการเป็นโรงเรียนหลักท่ีสามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมี
ความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการ
มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

   9.2 ครู มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน มีจรรยาบรรณ มีทักษะ
วิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) 
อย่างต่อเนื่อง  

 
 9.3 นักเรียน เข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มีสติปญัญา 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติที่ดี พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี มีสมรรถนะที่สำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานทำ อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 9.4 ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

 9.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และ
โรงเรียน ให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความต้องการให้บุตรหลาน
เข้ารับการศึกษาและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน  
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โครงการ         โรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มงาน         กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.7                            
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 1.7                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 1.2.2, ข้อ 3.3 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน  
ระยะเวลา           ตลอดปีงบประมาณ 2565 
___________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย  ที่มีคนนับถือมากท่ีสุด  การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธ
ศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จำเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนพานพร้าว จึงได้จัดโครงการนี้
ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  และนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
              1.   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
              2.   เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
    3.   เพ่ือสงเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
    4.  เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  นิยมไทย        
 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาและดำรงชีวิตแบบไทยได้ 
 

4. กิจกรรม  ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1  จัดกิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา 
พฤษภาคม – ธันวาคม โรงเรียนพานพร้าว นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน 

2 จัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู 

สิงหาคม และธันวาคม โรงเรียนพานพร้าว นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน 

3 แต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนพานพร้าว นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

193 
 

 

 

 

 

5. งบประมาณที่ใช้ และกิจกรรม    
งบประมาณ จำนวน    ๗9,400   บาท 
รายละเอียดในการดำเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบดำเนินการ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น อ่ืนๆ 
  1. จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา  
2.  จัดกิจกรรมวันพ่อ  
     วันแม่ วันไหว้คร ู
3. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระสุดสัปดาห์ 
4. สอบธรรมศึกษา 
5. บวชภาคฤดูร้อน 
๖. เสื้อวิถีพุทธ 

 
 
 

4,000 
8,000 

 
 

7,400 
5,000 
5,000 

5๐,000 

  
 
 

4,000 
8,000 

 
 

7,400 
5,000 
5,000 

5๐,000 

 
 
 

     

รวม ๗9,400  ๗9,400   
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดผล

ประเมินผล 
     1.   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
     2.   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 
     3.   นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
     4.  นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  นิยมไทย   
          

สังเกต สัมภาษณ์ 
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้ 
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โครงการ      กีฬาต้านยาเสพติด  โรงเรียนพานพร้าว 
กลุ่มงาน      กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.       ข้อ ๔      
สนองนโยบาย สพฐ      ข้อ ๒.๒ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.      ข้อ ๑.๗ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อ ๑.๗ 
สนองมาตรฐานการประกันฯ       ข้อ ๑.๒.๔ 
ผู้รับผิดชอบ        นายไพโรจน์  สังฆคุณ   
ระยะเวลา      ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล  
    การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชั้นเรียน นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและ  
พลศึกษาในโรงเรียนเพราะการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนนั้น  เป็นการวางรากฐานทางพลานามัยที่สำคัญยิ่งในชีวิต
ของเด็กนักเรียนกล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษาในขณะที่เป็นนักเรียนแล้วเมื่อ
ออกจากโรงเรียนไป ก็จะนำเอาความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีถนัดนั้นไปเล่นกีฬาในเวลาว่าง ดังนั้น การสอนพล
ศึกษาจึงควรเน้นให้เด็กมีทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา
ด้วย  และเป็นการสนับสนุนพลศึกษาในชั้นเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในควบคู่ไปกับ
โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน  ทั้งนี้เพราะการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเอา
ความรู้และทักษะที่เรียน   การสอนพลศึกษาที่ไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมความเจริญเติบโตและพัฒนา คุณลักษณะที่ดี
ต่างๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จำเป็นต้องใช้เวลาพิเศษในกิจกรรการแข่งขันกีฬาภายใน  ยังเปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงออกตามธรรมชาติ  และได้ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาอันนับเป็นประสบการณ์ที่มี
ความสำคัญยิ่งในชีวิตจริง    เช่นการเคารพกติกา ข้อบังคับ  ความร่วมมือ  ความรักหมู่คณะ  เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น  ความอดทน  ความกล้าหาญ  ทั้งยังฝึกให้นักเรียนรู้จักการแพ้  ชนะ รู้อภัย  รู้จักหน้าที่รับผิดชอบอันเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  นอกจากนั้นการแข่งขันกีฬาภายในยังเปรียบเสมือนกับห้องทดลองของการสอนวิชาพล
ศึกษาและเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งเด็กนักเรียนได้ทดลองฝึกในสิ่งที่พวกเขาเรียนจากชั้นวิชา พลศึกษา 
   โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนจึงจูงใจการเรียนวิชาพลศึกษามากยิ่งข้ึน แล้วยังสนับสนุนให้
นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  แทนที่จะมีแต่เพียงพวกท่ีมีพรสวรรค์จำนวนไม่กี่คน รวมทั้งขอบเขต
ความสนใจมีมากกว่าโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เริ่มฝึก หรือมีทักษะ
น้อย ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันและยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เล่นมากกว่าผู้ดู  ซึ่งสามารถนำคุณลักษณะที่ดี
ต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ดูเท่านั้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับการเรียนมาแล้วใน ชั่วโมงพลศึกษา

มาใช้เพ่ือออกกำลังกายในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน  และแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางสังคม  มีความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และสามารถ

นำไปใช้กับชีวิตจริงได้ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ  และทัศนคติที่ดีในการกีฬา  และการออกกำลังกาย 

 5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
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๓. เป้าหมาย 
ปริมาณ    นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้เข้าร่วมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน   
คุณภาพ    นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีสมรรถภาพทางสังคม  มีความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และมี

ทักษะ ทัศนคติท่ีดีในการกีฬา  และการออกกำลังกาย 
 

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  กันยายน 2564 ถึง มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๕. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
 

 
ขัน้ตอน/กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  วัน/เดือน/
ปี 

 ผู้รับ 
ผิดชอบ ก.ย. 

๒๕64 
ต.ค. 

๒๕64 
พ.ย. 

๒๕64 
ธ.ค. 

๒๕64 
ม.ค. 

๒๕6๕ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 ประชุมครูและบุคลากรทุกคน 
  1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ขั้นดำเนินการ 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเนินการ 
  2.2 ดำเนินงานตามโครงการ 
3. ขั้นประเมินผลและสรุปผล 
  3.1  แบบบันทึกการขอใช้
ทรัพยากร 
  3.2 ประเมินผลและสรุปรายงาน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
ก.ย. 64 
ก.ย. 64 
 
ต.ค. 64 
พ.ย. 6๔ 
 
ธ.ค. 6๔ 
 
ธ.ค. 6๔- 
ม.ค.๖๕ 
 

 
กลุ่มสาระ
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

 

๖. งบประมาณดำเนินการ 
     งบประมาณ  ๗๕,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยสามารถจำแนกค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

ที ่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 

๑ 
ค่าจ้างเหมาอาหารสำหรับนักเรียน  ๒ วัน 
(450*2*50) 

2 วัน ๒๒,๕๐๐ 45,000  

๒ ค่าวัสดุคณะสี ๔ ส ี 7,500 30,000  
รวม ๗๕,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     

 

งบประมาณการในดำเนินงาน 
     ๑)  เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จากโรงเรียนพานพร้าว   จำนวน    ๔๕,๐๐๐   บาท 
     ๒)  จากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่                                     จำนวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
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๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 

 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   
กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนพานพร้าว 
 

๙. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ แบบบันทึกกิจกรรม 
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 
สอบถาม แบบสอบถาม 

3 ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ การประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
4 แบบบันทึกสรุปรายงานโครงการ การรวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรม รายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การเป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดี 
 2. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางการกีฬามากขึ้น 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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โครงการ          เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
กลุ่มงาน           กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน (กิจกรรมคุณธรรม( 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 1   
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 1.3                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ 1.5                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ      ข้อ 1.2.1, ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ           มกราคม - กุมภาพันธ์  2565 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาดขึ้น เพ่ือช่วยให้
เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน  มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  มีทักษะ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และ
กำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาด  
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
มีประสบการณ์ตรง  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
         2. เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม มีการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และ 
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         3. เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ทักษะ  และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 
         4. เพ่ือเป็นการเตรียมการเพ่ือความพร้อมของลูกเสือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    
- นักเรียนจากชั้น ม.1– ม.3 จำนวน 284 คน เข้าค่ายพักแรมแบบพัก ค้างแรม 1 คืน ใช้เวลา 2 วัน  
- ได้เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่–เนตรนารีและยุวกาชาด ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 28 ท่าน 

          เชิงคุณภาพ   
  - นักเรียนที่เข้าค่ายมีการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะ 
            อันพึงประสงค ์ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
   4.1 รายละเอียดกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
4. 

ขั้นวางแผน 
1.ประชุมปรึกษาหารือชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการ 
 
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 
 
 
 
ขั้นดำเนินการ 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 
 

 
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1.การกำกับ ติดตาม กิจกรรม 
 
2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการ 
 
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
-วิเคราะห์อุปสรรคและวาง
แผนการพัฒนา 
 

 
-เพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-เพ่ือขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการ 
 
นักเรียนชั้น ม1-3 เข้าค่าย
พักแรม จำนวน 2 วัน 1 
คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนพานพร้าว 
 
-นิเทศผลการดำเนินงานให้
ข้อเสนอแนะ 
-สรุปผลสำเร็จของโครงการ
และจัดทำรายงานผลดำเนิน
โครงการ 
 
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพ่ือดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

 
มกราคม 2565 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2565 
 
 
 
 
 
3-4 กุมภาพันธ์  
2565 
 
 
 
กุมภาพันธ์  
2565 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  
2565 
 

 
นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม 
และคณะ 
 
 

 

5. สถานที่ดำเนินการ   
 ชั้น ม.1 – ม.3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพานพร้าว  86 หมู่ 5 ตำบลพานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  
จ.หนองคาย  43130 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
รวมเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565  (ค้างคืน) 
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7. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ  2565  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
           7.1. งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนพานพร้าว  จำนวน  46,860  บาท 
  7.2  ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่   จำนวน  30,000  บาท 

รวม   76,860  บาท 
      (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบดำเนินงาน 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาด ชั้น ม.1-3 จำนวน 284 คน × 3 
มื้อ  × 55 บาท / มื้อ /คน 

46,860 
 
 

- 46,860 - 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการเข้าค่าย        
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด 

30,000 - - 30,000 

รวม 
 

76,860 
 

- 46,860 30,000 

 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือผล 
1. ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดได้ฝึกความ
อดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดได้บำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง 
 
 
- ประเมินผลจากการปฏิบัติจริง 
 
- ประเมินจากการทดสอบและ    
  การปฏิบัติจริง 
 

- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ครบตามหลักสูตร 
   ที่กำหนด 
2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยกิจกรรมกันมากขึ้น  
3. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ์  หวงแหน  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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ชื่อโครงการ                 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022( 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ 2, ข้อ 6   
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.2  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 2.4                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            ข้อ 3.9                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร 
ระยะเวลาดำเนินการ         มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ         หอประชุม โรงเรียนพานพร้าว 
 
หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีในการทำแบบทดสอบเพ่ือให้ได้คะแนน แต่การที่จะพูดหรือ
การแสดงออกต่อหน้าชุมชนนั้น ยังขาดความกล้า ขาดความมั่นใจ การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนออกมาใช้ในชีวิตจริงอย่างสนุกสนาน ตามกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียน
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ ได้ฝึกทักษะทางภาษา ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2565  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ  
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  
 3. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  
 

เป้าหมาย 
1.  ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพานพร้าว  จำนวน 150 คน  ได้ฝึกทักษะภาษาเพ่ือ
สื่อสาร  

2.  ด้านคุณภาพ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารมากขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด 
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แผนการดำเนนิงาน 
 

การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 วางแผน 
  1.2 เสนอโครงการ 

 
มี.ค. 2565 
เม.ย. 2565 

 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

2. ขั้นดำเนินการ 
  2.1 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  2.2 รับสมัครนักเรียน 
  2.3 ดำเนินการจัดค่าย 

 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 
มิ.ย. 2565 

 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3. ขั้นติดตาม 
  3.1 สังเกต 
  3.2 สอบถาม 

มิ.ย.-ก.ค. 2565 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

4. ขั้นประเมิน 
  4.1 สรุป 
  4.2 รายงานผล 

 
ก.ค. 2565 
ก.ค. 2565 

 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

 

แผนการใช้งบประมาณ   
- งบอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว            จำนวน    5,000      บาท 
- งบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  จำนวน   40,000    บาท 
                      รวม      45,000   บาท  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1 ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม  1,000   

มิ.ย. 2565 
 

2 ค่าอาหารกลางวนัสำหรับนักเรียน ครูและคณะวทิยากร 
150 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 

 
7,500 

  

3 ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน  ครูและคณะวิทยากร 150  
คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 

 7,500   

4 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย 
- กระดาษแข็งทำป้ายชื่อ 50 แผ่น 
- กระดาษชาร์ต 40 แผ่น 
- กระดาษพรู๊ฟ 40 แผ่น 
- ปากกาเคมี 100 ด้าม  
- เชือกห้อยป้าย 3 ม้วน 
- กระดาษปริ้นเกียรติบัตร 200 แผ่น 
- กระดาษ A4 1 กล่อง 
- ของรางวัล ประกอบด้วย ปากกา/ดินสอ/แฟ้มพลาสติก  

 

 

3,500  

5 ค่าวิทยากร  25,000   
6 ป้าย บอร์ดต่าง ๆ   500   

รวมเป็นเงิน 45,000  
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การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

การสอบถาม    แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  1. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
  2. นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

203 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ                    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6   
กลุ่มงาน        กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.          ข้อ 1     
สนองนโยบาย สพฐ.            ข้อ 3.1  
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.            ข้อ 5.1                              
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          ข้อ 5.1                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ   ข้อ 1.2.1, ข้อ 1.2.2, ข้อ 1.2.3, ข้อ 1.2.4, ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 
ระยะเวลา         ตลอดปีงบประมาณ 2565 
........................................................................................................................................ ....................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อสถาบันในอุดมศึกษาซึ่ง
จะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม มีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อ
จึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็น
พิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
พานพร้าว ทางกลุ่มการบริหารวิชาการจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศข้ึนเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเอง
และสถาบนั เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับสูง
ขึ้นต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนที่จะจบ 

 การศึกษาและดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

 

      3. เป้าหมาย   
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจาก 

โรงเรียนพานพร้าว ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 
ด้านปริมาณ      คณะครู        จำนวน   29   คน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     จำนวน   105   คน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      จำนวน   58   คน  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  1, 2, 4, 5   จำนวน   319  คน  

   รวมทั้งสิ้น   จำนวน   511  คน 
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4. วิธีการดำเนินงาน   
 

ลำดับ กิจกรรมที่จัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ก.พ. 2565 กลุ่มการบริหารวิชาการ 
2 ประชุมทางแผนกิจกรรม   ก.พ. 2565 คณะครูทุกคน 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         ก.พ. 2565 กลุ่มการบริหารวิชาการ 
4 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มี.ค. 2565 คณะครูทุกคน 
5 ประเมินผลสรุปโครงการ มี.ค. 2565 กลุ่มการบริหารวิชาการ 

 

5.  ระยะเวลาและสถานที่     4  มีนาคม  2565  ณ  โรงเรียนพานพร้าว 
  

6.  งบประมาณ  จำนวน   24,100  บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท/คน/วัน 
 สำหรับนักเรียน จำนวน  482 คน   
(50 x 482) 

24,100    24,100    
 

รวมทั้งสิ้น 24,100    24,100    
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน 
พานพร้าว ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 
 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
          ประเมินผลจากแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของ
นักเรียน 
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โครงการ                            กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม IS3 บูรณาการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน   
                                      ชมนิทรรศการเพศวิถี 
แผนงาน                            แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่ 
สนองนโยบาย ศธ.         ข้อ 2    
สนองนโยบาย สพฐ.              ข้อ 2.1 
สนองกลยุทธ์ สพม.นค.           ข้อ 5.1                          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อ 3.11, ข้อ 5.1                                             
สนองมาตรฐานการประกันฯ    ข้อ 3.1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางศรีไพร  สังฆะคุณ, นายไพโรจน์  สังฆะคุณ, นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ            มกราคม 2565 
               ............................................................................................................................. ............................. 
1.หลักการและเหตุผล     
                 หลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งในตอนแรกได้จัด
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในสาระต่างๆ ได้แก่ สาระทฤษฎีความรู้  (TOK) สาระโลกศึกษา (GE) สาระกิจกรรม
สร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS)  สาระการเขียนเรียงความขั้นสูง (EE) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนในบางสาระ โดย
เพ่ิมเติมสาระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent Study : IS) ขึ้นมา การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนา
ผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่
การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุป
องค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
      1. ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเองค้นพบศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตัวเอง สิ่งที่ 
ตัวเองมีความรู้ความชำนาญและมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองรักการอ่าน มีความรู้เรื่องเพศศึกษา 
      2. มีโอกาสทำกิจกรรมที่ท้าทายใหม่ๆ 
      3. ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเขียนโครงการ ดำ เนินงาน 
ตามโครงการมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือทำคนเดียว 
      4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีมได้โดยร่วมงานได้กับหลายๆทีมสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ 
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3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
      1.นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพัฒนาตนเองรักการอ่าน มีความรู้เรื่องเพศศึกษา           
          2. นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไป  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ   
    พูด หรือเขียน  ตามความคิดของตนเอง 
          3.นักเรียนร้อยละ  80 ขึ้นไป สามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
          4.นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไป  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
          5.นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไป  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
    และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
       เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
    สมเหตุสมผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        2. นักเรียนสามารถนำทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้    
    อย่างมีสติสมเหตุสมผลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองรักการอ่าน มีความรู้เรื่อง
เพศศึกษา          
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       1. คะแนนแบบประเมินตามสภาพจริง/ภาคปฏิบัติ/แฟ้มสะสมผลงาน 
       2. คะแนนแบบฝึกทักษะ/แบบทดสอบกระบวนการ 
       3. ผลงาน/ชิ้นงาน 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนเขียนโครงในการ
ดำเนินการ 

15 ธ.ค. 64 
 

5,000 ผู้รับผิดชอบ 
นางศรีไพร สังฆะคุณ 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
น.ส.สุดารัตน์ วชิาไชย 

2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดจากกิจกรรม
โครงการกลุ่ม 

15 ธ.ค. 64 
 

นักเรียนชั้น ม.2 ม.5 

3. กิจกรรมประกวดโครงการสร้างสรรค์ มกราคม 2565 
4. กิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม IS3 
บูรณาการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ชม
นิทรรศการเพศวิถี 

มกราคม 2565 
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5. ผลการดำเนินการ 
         1. ผลที่เกิดจากนักเรยีน  
               1.1 นักเรียนนิสยัรักการอ่านเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาว่าง 
               1.2  นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสถิติข้อมูลการยืมหนังสือ 
ไปประกอบการเรียนและการอ่านศึกษาค้นคว้า 
               1.3 นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน  การพูด  การคิด  การเขียน ให้มีทักษะทั้ง 4 ด้านดีขึ้น และกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
               1.4 นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
               1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์กำหนด 
 

6.การประเมินผล 
                1. แบบบันทึกการประเมินโครงการ 
                2. แบบบันทึกรายงานการประเมินโครงการ 
ผลคาดหวังที่จะได้รับ 
       1.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       2.  นักเรียนนำทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม          
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               ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนพานพร้าว 
 ที่  ๗7 / 256๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. ......... 

                       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตราฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการบริหารงบประมาณ งบ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามน
บายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาผู้เรียน 
                       โรงเรียนพานพร้าว จึงได้มีการวางแผนการจัการศึกษา จัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี       ปี
การศึกษา 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
                 1.) คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 
                    1.1 นายคมสัน  ชัยจักร์    ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
                    1.๒ นางดรุณี  ไชยมานันท์   ครู    กรรมการ 
                    1.๓ นางนันธิยา พูลเพิ่ม    คร ู   กรรมการ 
                    1.๔ นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์  คร ู   กรรมการ 
                    1.๕ นายสุเมธ  ถาไชยลา    ครู    กรรมการ 
                    1.๖ นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง   ครู    กรรมการ 
                    1.๗ นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม   ครู    กรรมการ 
                    1.๘ นางศรีไพร  สังฆะคุณ    ครู    กรรมการ 
                    1.๙ นายสมศักดิ์  พูลเพ่ิม    ครู    กรรมการ 
                    1.1๐ นายไพโรจน์  สังฆะคุณ   ครู    กรรมการ 
                    1.1๑ นางสมพร  นนทะนำ   ครู    กรรมการ 
                    1.1๒ นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร    ครู    กรรมการ 
                    1.1๓ นางสาววานิสสา วงศ์โยธา    ครู    กรรมการ 
                    1.1๔ นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน    ครู    กรรมการ 
                    1.1๕ นายวรพักตร์  มีมะจำ    ครู    กรรมการ 
                    1.๑๖ นายกติติ์ณัฐ  สุนทรวิสัย    ครู    กรรมการ                
 

/1.1๗ นางสาวสุพัตรา ……….     
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                    1.๑๗ นางสาวสุพัตรา  นุ่นสวัสดิ์    คร ู    กรรมการ 
                    1.๑๘ นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิจันทร์   คร ู    กรรมการ 
                    1.๑๙ นายเสกสรรค์  ปุณริบูรณ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
                    1.2๐ นายวฒุิศาสตร์  เทพอินแดง    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
                    1.2๑ นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว    พนักงานราชการ  กรรมการ 
                    1.2๒ นายกนัทรากร  แหลมกีก่ำ     พนักงานราชการ  กรรมการ 
                    1.2๓ นายวชัพล  รักษาภักดี    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
                    1.2๔ นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย     ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
                    1.2๕ นางสาวกมลรัตน์  ปะตังถาเน  ครู     กรรมการ/เลขานุการ 
 

                 มีหน้าที่  ดังนี้ 
  1. ศึกษาทบทวน  วิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal)  จาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. สรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอข้อมูลผล
การประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปี
การศึกษา 256๕ ของฝ่าย/หมวด/งาน 
  3. จัดทำแผนงาน / โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจำปีการศึกา 256๕ 
  4. พิจารณางบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอื่นๆ ในงาน / โครงการ ต่างๆ แต่
ละฝ่าย / หมวด /งาน อย่างเหมาะสม 
  5. พิจารณาเงินงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ทีไ่ด้รับในงาน/ 
โครงการต่างๆ แต่ละฝ่าย หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
                     6. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีการศึกษา 256๕ โดยใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการดำเนินงานของ
โรงเรียน  เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผล การดำเนินงานของแผนงาน/ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ  
 

  2. คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการ   ประกอบด้วย 
                     2.1 นายภชุงค์  ชานันโท  ประธานคณะกรรมการฯ  ประธานกรรมการ 
            2.2 นางสาวพัชนีย์   พลกองเส็ง ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
                     2.3 นายศุภชัย  พัดพรม  ผู้แทนครู   กรรมการ 
  2.4 นายขรรชัย  พุทธวรรณ ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
                     2.5 นายประหยัด  ศรีประเสริฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
                     2.6 นางลักขณา  เพ็งนิล  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

           2.7 พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา กรรมการ 
                     2.8 นายณรงค์  ผาจันทร์  ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา กรรมการ 
                     2.9 นางสมจิตร์  พิชิตชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                     2.10 นาวาอากาศเอกมงคล  คำภู ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 

/2.๙ นายมนตรี ................. 
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                    2.11 นายมนตรี  เกสรพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                    2.12 นางกิติยา  ศักดิ์ศิรลิักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                    2.13 นายยทุธนา  พงศ์กรกัมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                    2.14 นางชืน่จิต  จันดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                    2.15 นายคมสัน  ชัยจักร์           ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คำแนะนำ  ร่วมตัดสินใจ  ตลอดจนเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนพานพร้าว  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน  
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
         สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.256๕  
 
 

 
 

(นายคมสัน  ชัยจักร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 

 
 
 
 
 
 


