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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
  
1.  สภาพทั่วไป 

 โรงเรียนบ้านระเริง  ตั้งอยู่เลขที ่137 หมู่ที่ 1 ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  จงัหวัดนครราชสีมา                   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  หมายเลขโทรศัพท์ 04 4443 0121                 

email : Raroeng@hotmail.com Website : Raroeng.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ    

เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2510 โดยชาวบ้านสงวนได้ไว้สร้างโรงเรียน

โดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) มีที่ดินจำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา และเปิดในนามของโรงเรียนบ้านระเริงน้อย 

อาคารหลังแรกเป็นศาลาชั่วคราว ขนาด 7×7 เมตร ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสร้างโต๊ะครู กระดานดำ และหาไม้               

มาทำเป็นตอม่อ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 

2513 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านระเริง” และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2552  

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านระเริง  เปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน

นักเรียนทั้งสิ้น 319 คน ข้าราชการครู 21 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คนรวม 14 ห้องเรียน มีอาคาร

เรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารประกอบ 6 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง มีเนื้อที่ 23 

ไร่ 73 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. บ้านระเริง 

2. บ้านคลองก่ี 

3. บ้านคลองหินร่อง 

4. บ้านซับปลากั้ง 

5. บ้านคลองกุ่ม 

6. บ้านหนองไม้สัก 

7. บ้านไทรงาม 

mailto:Raroeng@hotmail.com
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8. บ้านโป่งตาลาด 

9. บ้านคลองสมบูรณ์ 

10.  บ้านหนองกระจง 

11.  บ้านโป่งค่าง 

12.  บ้านคลองดินดำ 

13.  บ้านวังสับปะรด 

14.  บ้านวังขอน 

2.   ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

1.  นายไผ่  จอมสระน้อย  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510  จนถึงปี พ.ศ. 2512 
2.  นายนิรันดร์  นามปัญญา  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ ่ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2512   

จนถึงวันที่  30  กันยายน  2547 และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   
3.  นายเมธี  คอบตะขบ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547                   

จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 
4.  นายไพบูลย์  อินเม้  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554                        

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
           5. นายสินประเสริฐ  เวหา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560           
จนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                     
3.  โครงสร้างการบริหาร 

1.  นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  วุฒิการศึกษาปริญญาโท     
2.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา   หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ  วุฒิการศึกษาปริญญาโท   
3.  นางวนิดา  ใช้คง        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
4.  นายปริฉัตร  สัจจา     หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  

4.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                   
 ข้อมูลครู จำแนกตามอันดับ 

ตำแหน่ง 
อันดับ 

ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครูผู้ช่วย รวม 
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ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - - 1 

คร ู - 11 1 3 6 21 

รวม - 12 1 3 6 21 

 4.1  ข้อมูล  ลูกจ้างช่ัวคราว/ลูกจ้างประจำ  จำแนกตามตำแหน่ง/หน้าที ่
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ - 1 - 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4 

รวม 3 2 5 
4.2  จำนวนบุคลากร  จำแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตำแหน่ง 
ระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน - 1 - - 1 
คร ู - 6 15 - 21 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 3 5 

รวม - 7 17 - 26 

4.4   ข้อมูลด้านอัตรากำลังครู 
โรงเรียนบ้านระเริง  มีบุคลากร  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  21  คน  ดังนี้ 

เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ
การศึกษา
การศึกษา 

วิชาเอก 
10815 นายสุวิท  ภู่ขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
10820 นางปาณิศา  เคนมี ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

16067 นางวนิดา  ใช้คง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์
    ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

16069 นางพุทธมนต์  นามปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. 
 
 
 

การศึกษาปฐมวัย/
เทคโนโลยีการศึกษา     ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

16071 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนว

แนว 15163 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
    ศษม. บริหารการศึกษา 

10814 นางนิศากร  ขำโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา 
10607 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา 
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16072 
 

นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. เคมี 
    กศม. การวิจัยและการศึกษา 

16068 นายสมมิตร  เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
    ศษม. บริหารการศึกษา 

10817 นายปริฉัตร  สัจจา ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
10582 นายวรายุทธ  บุญวงค์ ครูชำนาญการ ค.ศ.2 วท.บ. ฟิสิกส์ 

    ศษม. บริหารการศึกษา 

10441 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง ครู ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10818 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ ครู ค.ศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
10822 นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. พลศึกษา 
10508 นางธัญสิริ  ลิบลับ ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
14273 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
18020 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 

เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ
การศึกษา
การศึกษา 

วิชาเอก 
10819 นายณัฐกฤษ  มณีเนตร ครูผู้ช่วย - ค.บ. ดนตรี 
10535 นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 
2703 นายชยาพล  ความดี ครูผู้ช่วย - ค.บ. พลศึกษา 

 

5. จำนวนห้องเรียนและนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 

ระดับการศึกษา ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย อนุบาล 2 1 27 

อนุบาล 3 1 25 

รวม 2 52 

ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 1 14 

ป. 2 1 25 

ป. 3 1 26 

ประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 1 28 

ป. 5 1 25 

ป. 6 1 31 

รวม 6 149 
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มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 1 35 

ม. 2 1 25 

ม. 3 1 27 

รวม 3 87 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 1 17 

ม. 5 1 4 

ม. 6 1 10 

รวม 3 31 

รวมทั้งสิ้น 14 319 

 

6.  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2560 

     

6.1  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2560  

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ

ระดับเขตพื้นที่ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ  

ด้านภาษา 30 22 16  
ด้านคำนวณ 18 33 30  
ด้านเหตุผล 15 30 25  
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 21.00 28.33 23.67  
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7.  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2558 - 2560 
 7.1  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน ผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560  
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ความสามารถ ปี 2558 ปี 2559 
ผลต่าง              

2558 - 2559 
ปี 2560 

ผลต่าง              
2559 - 2560 

ด้านภาษา 30.00 33.87 3.87 34.53 0.66 

ด้านคำนวณ 33.36 31.00 -2.36 32.00 1.00 

ด้านเหตุผล 25.79 29.00 3.21 27.00 -2.00 

รวมทั้ง 3 ด้าน 89.15 93.87 4.72 93.53 -0.34 
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8.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 8.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.10 33.09 37.24   25.40 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.46 37.12 39.63   35.12 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 45.29 35.55 38.13   33.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12   36.34 
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9.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
 

รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 
ผลต่าง 
2558-
2559 

ปี 2560 
ผลต่าง 2559-

2560 

ภาษาไทย 33.87 38.50 4.63 39.10 0.60 

สังคมศึกษา 44.00 42.57 -1.43 0.00 0.00 

ภาษาอังกฤษ 24.38 27.00 2.62 25.44 -1.56 

คณิตศาสตร ์ 23.70 26.40 2.7 33.09 6.69 

วิทยาศาสตร์ 38.63 37.43 -1.2 37.24 -0.19 

รวมเฉลี่ย 32.92 34.38 1.46 33.72 1.11 
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10.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.78 21.78 31.44   29.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.39 24.80 31.76   29.31 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.70 23.93 32.47   30.14 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28   28.64 
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11.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
 

รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 
ผลต่าง 

2558-2559 
ปี 2560 

ผลต่าง 
2559-2560 

ภาษาไทย 33.87 38.50 4.63 43.78 5.28 

สังคมศึกษา 44.00 42.57 -1.43     

ภาษาอังกฤษ 24.38 27.00 2.62 29.00 2.00 
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คณิตศาสตร ์ 23.70 26.40 2.7 21.78 -4.62 

วิทยาศาสตร์ 38.63 37.43 -1.2 31.44 -5.99 

รวมเฉลี่ย 32.92 34.38 1.46 31.50 -2.88 
 

 
 
12.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.25 15.00 27.18 30.17 20.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.25 21.83 28.11 33.76 25.64 
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คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 50.07 24.64 27.41 34.96 27.91 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.7 28.31 
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13.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2560 
      ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 

 

รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 
ผลต่าง 

2558-2559 
ปี 2560 

ผลต่าง 
2559-2560 

ภาษาไทย 33.87 38.50 4.63 47.25 8.75 

สังคมศึกษา 44.00 42.57 -1.43 30.17 -12.40 

ภาษาอังกฤษ 24.38 27.00 2.62 20.00 -7.00 

คณิตศาสตร ์ 23.70 26.40 2.7 15.00 -11.40 

วิทยาศาสตร์ 38.63 37.43 -1.2 27.18 -10.25 

รวมเฉลี่ย 32.92 34.38 1.46 27.92 -6.46 
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14.  ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

14.1  เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
  14.1.1  ผลงานของนักเรียน 

   -  เด็กชายนครราช  บุญรอด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
   -  เด็กชายนวมินทร์  บัวอินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
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   -  เด็กชายวุฒิวัฒน์  บาดาล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  เด็กชายนำโชค  จิ๊บสันเทียะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนใส ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ก้อนใส ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  เด็กหญิงสิริวิมล  งาสระน้อย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  เด็กหญิงพิมนภา  ถัดพิมาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด 
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
   -  นายธีระพล  พิมพ์รัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
   -  เด็กชายสกุลเดช  ขอทับกลาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม                    
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
  14.1.2  ผลงานด้านครูผู้สอน 
   -  นายสมมิตร  เครื่องกลาง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                 
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลีย้ง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ                     
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เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 

 -  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                  
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  นายวรายุทธ  บุญวงศ์  เปน็ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน                  
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  นางสาวมัตติกา  สุดโลก  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน                  
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน                  
กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 -  นายบรรลือศักดิ์  สำรวมรัมย์  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น                     
ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560                   
ณ จังหวัดขอนแก่น 

14.1.3  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
         -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2555  
   -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.24 เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
                 -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
(36.37) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
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   -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ประจำปีการศึกษา 2559 
                           -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่ 2   
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีการศึกษา 2560-2562 
        -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  
School) ประจำปีการศึกษา 2560 
 
 
 สภาพชุมชน 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดกลาง โดยโรงเรียนตั้งอยู่กลางชุมชน                 
มีประชาชากรประมาณ 2,000 คน หน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลระเริง, องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง, วัดบ้านระเริง, ที่ทำการสายตรวจตำบลระเริง, ที่ทำการกำนันตำบล
ระเริง อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป                 
คือ ประเพณีลอยกระทง, แห่เทียนพรรษา, สงกรานต์, ตักบาตรเทโว ฯลฯ ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก  คืออาชีพเกษตรกรรม             
รองลงมา คืออาชีพรับจ้าง  และร้อยละ 100  หลังคาเรือน ร้อยละ 60  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 30 
ประกอบอาชีพรับจ้าง และร้อยละ  10  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน                     
ปีละ 30,000  บาท 

3. สถานศึกษามีปัจจัย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา คือสถานศึกษามีระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อตกลง  
และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารอย่างเด่นชัด มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถและ                 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

4. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากท่ีอ่ืน มีฐานะยากจน ขาดแคลน 
เครื่องอุปโภค บริโภค มีอาชีพทำไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สวนผลไม้ ฯลฯ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่
ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทิ้งเด็กให้อยู่กับญาติพ่ีน้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้ขาดการดูแลเอาใจ
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ใส่ ผู้เรียนมีการย้ายเข้า-ออก ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการอพยพแรงงานของผู้ปกครอง จึงทำให้ขาด
โอกาสทางการศึกษา ที่สำคัญยังขาดปัจจัย 4 ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาเป็นจำนวนมาก  

5. โรงเรียนมจีำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและคุณวุฒิ             
ไมต่รงตามสายงานที่ต้องการ และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ทำให้นักเรียน มีโอกาสน้อยในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้                      
จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมาก เพราะพ้ืนที่ในชุมชนเป็นภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ำ น้ำตก วัด แหล่งโบราณ 
    และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษป์่าเขาภูหลวง  ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวถือเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียน              
เพ่ือการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  โดยให้ความช่วยเหลือ
ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
 
 

แผนการใช้เงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

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

ประมาณการรายรับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง  
มีดังต่อไปนี้ 
1.  รายการค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนรายหัว) ได้รับ/คน/ปี  

-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  27 คนๆ ละ   1,700  บาท     เป็นเงิน  45,900  บาท        
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3             จำนวน  25  คนๆ ละ  1,700  บาท     เป็นเงิน  42,500  บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับ  88,400  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  26,600  บาท 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  47,500  บาท 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  49,400  บาท 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  53,200  บาท 
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-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  47,500  บาท 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 31  คนๆ ละ  1,900  บาท   เป็นเงิน  58,900  บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับ  283,100  บาท   
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35  คนๆ ละ  3,500  บาท เป็นเงิน  122,500  บาท   
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25  คนๆ ละ  3,500  บาท   เป็นเงิน  87,500  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 27  คนๆ ละ  3,500  บาท   เป็นเงิน  94,500  บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับ  304,500  บาท   
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17  คนๆ ละ  3,800  บาท เป็นเงิน  64,600  บาท   
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4  คนๆ ละ  3,800  บาท   เป็นเงิน  15,200  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 10  คนๆ ละ  3,800  บาท   เป็นเงิน  38,000  บาท       
รวมงบประมาณที่ได้รับ  117,800  บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ได้รับ/คน/ปี                 

ทั้งสิ้น 793,800 บาท 
2.  รายการค่าหนังสือเรียน  ได้รับ/คน/ป ี    

-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  200  บาท   เป็นเงิน  5,400  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  200  บาท   เป็นเงิน  5,000  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ  625  บาท   เป็นเงิน  8,750  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  619  บาท   เป็นเงิน  15,475  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  622  บาท   เป็นเงิน  16,172  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  673  บาท   เป็นเงิน  18,844  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  806  บาท   เป็นเงิน  20,150  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  818  บาท   เป็นเงิน  25,358  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  764  บาท   เป็นเงิน  26,740  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  877  บาท   เป็นเงิน  21,925  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  949  บาท   เป็นเงิน  25,623  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  1,318  บาท   เป็นเงิน  22,406  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  1,263  บาท   เป็นเงิน  5,052  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คนๆ ละ  1,109  บาท   เป็นเงิน  11,09.0  บาท 
  รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน  227,985  บาท 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 22 
 

3.  รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน  ได้รับ/คน/ป ี   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  300  บาท   เป็นเงิน  8,100  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  300  บาท   เป็นเงิน  7,500  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  5,040  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  9,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  9,360  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  10,080  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  9,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  360  บาท   เป็นเงิน  11,160  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  450  บาท   เป็นเงิน  15,750  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  450  บาท   เป็นเงิน  11,250  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  450  บาท   เป็นเงิน  12,150  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  500  บาท   เป็นเงิน  8,500  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  500  บาท   เป็นเงิน  2,000  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คนๆ ละ  500  บาท   เป็นเงิน  5,000  บาท 
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน  123,890  บาท 

4.  รายการค่าอุปกรณ์การเรียน  ได้รับ/คน/ปี     
ภาคเรียนที่ 1   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  100  บาท   เป็นเงิน  2,700  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  100  บาท   เป็นเงิน  2,500  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  2,730  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  4,875  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  5,070  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  5,460  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  4,875  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  6,045  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  7,350  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  5,250  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  5,670  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  3,910  บาท 
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-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  920  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  2,300 บาท 
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน   59,655  บาท 
ภาคเรียนที่ 2   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  100  บาท   เป็นเงิน  2,700  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  100  บาท   เป็นเงิน  2,500  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  2,730  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  4,875  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  5,070  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  5,460  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  4,875  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  195  บาท   เป็นเงิน  6,045  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  7,350  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  5,250  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  210  บาท   เป็นเงิน  5,670  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  3,910  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  920  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คนๆ ละ  230  บาท   เป็นเงิน  2,300 บาท 
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน  59,655  บาท 

5.  รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับ/คน/ภาคเรียน 
 ภาคเรียนที่ 1   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  215  บาท   เป็นเงิน  5,805  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  215  บาท   เป็นเงิน  5,375  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ   240  บาท   เป็นเงิน  3,360  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,240  บาท   
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-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,720  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  7,440  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  15,400  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  11,000  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  11,880  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  8,075  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  1,900  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จำนวน  10  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  4,750 บาท 
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน  99,945  บาท 
ภาคเรียนที่ 2   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน  27  คนๆ ละ  215  บาท   เป็นเงิน  5,805  บาท   
-  ชั้นอนุบาลปีที่ 3   จำนวน  25  คนๆ ละ  215  บาท   เป็นเงิน  5,375  บาท     
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   14  คนๆ ละ   240  บาท   เป็นเงิน  3,360  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  26  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,240  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  28  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,720  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  25  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  6,000  บาท   
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  31  คนๆ ละ  240  บาท   เป็นเงิน  7,440  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  15,400  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  25  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  11,000  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  27  คนๆ ละ  440  บาท   เป็นเงิน  11,880  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  17  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  8,075  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  1,900  บาท 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คนๆ ละ  475  บาท   เป็นเงิน  4,750 บาท 
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน   99,945  บาท 

6.  รายการค่าอาหารกลางวันนักเรียน  ได้รับ/คน/ปี  (200 วัน)   
ได้รับภาคเรียนที่  1  จำนวน  100  วัน นักเรียน  201  คนๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  402,000  บาท   
ได้รับภาคเรียนที่  2  จำนวน  100  วัน นักเรียน  201  คนๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  402,000  บาท   
รวมได้รับเงินจัดสรรเป็นเงิน  804,000  บาท 
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ประมาณรายการจ่าย  ดังนี้   
รายการจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ด้านบริหารจัดการทั่วไป ด้านพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการบริหารงานบุคคล รวม 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 12,000 28,000 - 40,000 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 122,600 205,310 51,564 379,474 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 69,912 91,840 50,000 211,752 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 110,000 39,450 50,000 199,450 

รายจ่ายประจำ - - - 315,324 
รวม 314,512 364,600 151,564 1,146,000 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านระเริง                    
ให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายภารกิจ เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัด
การศึกษา และคำนึงถึงบริบทที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา               
ตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
 2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 5. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 6. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 7. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 8. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับท่ี 20 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 134 
ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560                                                                                                          
 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                                                                              
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
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ต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม              
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
              

      การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได   

ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดําเนินการ ให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม                    
รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
 ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือ ใช
มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน ไดรับประโยชนในการลดหยอน ภาษีด
วย  ทั้งนี ้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการ      กองทุน เป
นอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ี                              
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่12  (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 จุดเน
นนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต
างๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกําหนดเป
นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3   

  2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาวเพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน                                                                  
 วิสัยทัศนประเทศไทย  
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ ต
อผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก 
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผนมีความม่ันคง 
ทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป
นธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกบัดานความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  
 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา  
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน
ส ่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบ ุคคลและ                    
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ                
มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส              
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดทีม่ั่นคงพอเพียงกับ 
การดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความ 
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน                                                                                                          
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน  
จนเขาสูกลมุประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล ้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ            
ผลประโชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทัว่ถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต 
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ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ 
มีความเขมแข็ง  ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกบับริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทย 
มีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทัง้การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการ   
พัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                                            
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาต ิจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบน ิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ       
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน ์ 
สวนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ 
ประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา อย
างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  ประกอบดวย  

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ                                     

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย        

เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน  
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เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ด

านความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส

วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน 

และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ 

ของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด  

 1.1 เปาหมาย  

1.1.1  ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

  1.1.2  บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  

  1.1.3  กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน            

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง                                                                   

  1.1.4  ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับ                  

โดยประชาคมระหวางประเทศ                                                                                                          

  1.1.5  การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จที่เปน็รูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  

1.1 ตัวชี้วัด  

1.2.1  ความสุขของประชากรไทย  

  1.2.2  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

   1.2.3  ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  

  1.2.4  บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ  

  1.2.5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม                                                                            

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มงุเน

นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก                         

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด

นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                ในด

านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ 

เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปรุงปจจบุัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต               

และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธรุ กิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต 

บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย 

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับ 

การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนใน

ประเทศไดในคราวเดียวกัน  

2.1 เปาหมาย  

2.1.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  

2.2  ตัวชี้วัด  

2.2.1 รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการ  

กระจายรายได  

2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน  

2.2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  

2.2.4 ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา  

ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม 

ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ ต

อสังคมและผูอ่ืน มธัยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ ภาษาท

องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เป

นนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

 

3.1 เปาหมาย  

  3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

  3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  
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3.2 ตัวชี้วัด  

  3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูที่ดีของคนไทย  

3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

  3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา             

ทีใ่หความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น                 

มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือสวนรวมการกระจาย 

อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ง ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบคร ัว 

ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยร ัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ 

อยางเปนธรรมและทั่วถึง  

4.1  เปาหมาย  

  4.1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

  4.1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวน              

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

  4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ  

ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  

4.2  ตัวชี้วัด                                                                                                                                    

 4.2.1 ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร                     

 4.2.2 ความกาวหนาของการพัฒนาคน                                                                   

 4.2.3 ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ   

สังคมและเทคโนโลยี                                                                                                                      

  4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเป
าหมายการพัฒนาที่สําคัญ เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
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สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก ประเทศอย
างบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของ 
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได้ โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐาน  
 การเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับ 
การสรางสมดุล ทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืน เพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

5.1 เปาหมาย  

5.1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปได  

ใชอยางยั่งยืน มีสมดุล  

5.1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทาง  

ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

5.1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให  

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล  

5.2 ตัวชี้วัด  

5.2.1 พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5.2.2 สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู  

5.2.3 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5.2.4 ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป
าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน
วยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย 
และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย ิ่ง การนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงาน 
เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน เข
ามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคส
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วนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซือ่สัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกใน การปฏิเสธไม
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง เทาที่จําเปน 
มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล ้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

6.1 เปาหมาย  

6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง  

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

6.1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ  

6.2 ตัวชี้วัด  

6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  

6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  

6.2.3 ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

  3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                     
(พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป  ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ   
ระยะ 20 ป  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับ 
ประเทศไทยวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ            
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 

 1)  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุ           
สมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไข ที่จําเป
นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม คุณภาพ 
มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท  2)  ยึด 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเป
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นคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝร ูมีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มี
จริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคม ผูสูงอายุอย
างมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  3)  ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห
งชาติ ฉบับที ่12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวด
วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ             วา “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”                                                                                                                 
 4)  ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มาเป
นกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน  5  ปแรก  และเปาหมายในระดับยอยลงมาควบคู กับกรอบเปา
หมายที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                                                        
 5)  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต            
จากการเพ่ิมผลิต ภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”  

 6)  ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์         

ที่เปนเปาหมายระยะยาว”  

 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  คานิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอนุ ตลอดจนเปนคนเกงที่มี 

ทักษะความรูความสามารถ  และพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร  
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน  

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดขี องประชาชน  

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ 
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ของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา 

ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ  

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา 

และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  

ภูมิภาคและโลก                                                                                                                   

 เปาหมายรวม  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา 

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย  

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบรูณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน      
ที่ดขีองสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ 
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย  

2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายได และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง  

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย

างทั่วถึงและเปนธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสร ้างเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ  

และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เข

มแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการ 

ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู   

ชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาค              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรที ่1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  ใหความสําคัญกับการวาง  
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รากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลมุเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี 

มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทย 

ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม 

มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกบัการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการม ี

สถาบันทางสังคมที่เขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน                 

และภาคเอกชน ที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง  อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ  

 1.  วัตถุประสงค  

1.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21  

 2.  เปาหมายและตัวชี้วัด  

2.1  เปาหมายการพัฒนา  

   2.1.1  คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม

เพ่ิมข้ึน  

   2.1.2  คนในสังคมไทยทุกชวงวัย มีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน                                                                

   2.1.3  คนไทยไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง                                                                                                 

  2.2  ตัวชี้วัด                                                                                                                

   เปาหมาย 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม                                                                                                                                    

   ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอน                 

การมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น  

                                  เปาหมาย 2 คนในส ังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น  
   2.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ                               

   ตัวชี้วัด 1  เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 90  

   2.2  เด็กวัยเรียนและวัยรนุมีสติปญญาและความฉลาด           

ทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
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   ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน               

   ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ  ไมต่ำกว

าเกณฑ                                                                                 

                     เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

และมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

              ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ำกวา 500  
             ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมขึ้น  
             ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 85  

3. แนวทางการพัฒนา                                                                                                          

 3.1  ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม           

ที่พึงประสงค  

    3.1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให 

ปลอดจากอบายมุขอย ่างจริงจัง                                                                                                 

 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  

    3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม   

  3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมีความคิด  

สรางสรรค  มีทักษะการทํางาน  และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน  

1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลอง  
กับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัยและเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ด
านวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ  

2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการพัฒนา  

ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาท ิการอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ 

การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต  

  3)  สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ที่มงุการฝึก 

ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

  3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

    3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครูเปนผูแนะนํา   
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และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูง เขามาเปนครู ปรับระบบ 

ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ ใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง  

                   3.3.2 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ   

เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยง ใหร

วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน  

    3.3.3 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ  
สื่อสารเคลื่อนที่  ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง  ไมจํากัดเวลา และสถานที่  และใช 

มาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอาน  และการเรียนรูที่มีคุณภาพ และราคาถูก  
   3.3.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต                
อาทิ พิพิธภัณฑ  หองสมุด  โบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร  โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบ 
การจัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น  

            3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง  

  3.7.3 สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ 
เขาถึงได รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพ้ืนที่  
 2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ใหความสําคัญกับ 
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา และสาธารณสุข 
รวมทั้งการปดชองวางการคมุครองทางสังคมในประเทศไทย  ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากที่ได 

ขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน  
และการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสราง 
โอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพรายไดและ                
ใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผดูอยโอกาส   
สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ 
วิสาหกิจ เพ่ือสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานราก และการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพและการสนับสนุน                    
การเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การใชงบประมาณเชิงพ้ืนที่ และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา                                            
 1. วัตถุประสงค  
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       1.2 เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง                        

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด                                                                                            

  เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับ           

รอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

และระหวางพ้ืนที่  

    ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น ผานเกณฑคะแนน ร

อยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนทีแ่ละภูมิภาคลดลง        

               

 3. แนวทางการพัฒนา  

       3.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต ่ำสุด ให

สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได

รับขยายการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสม อย

างทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือ เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายไดโดย                                                                                                                                                                    

  3.1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส 

ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที ่และสภาพรางกายการดูแล 

นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่หางไกล ที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือนการสนับสนุน            

คาเดินทางไปยังสถานศึกษาการปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

ของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียน

ออกจากโรงเรียนกลางคัน  

   3.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ  
ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
    3.2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน 
มากขึ้นระหวางพ้ืนที่ โดย 1) กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมปีระสิทธิภาพ 
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพ         
ที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สรางระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครู และโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล 
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โดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน ที่อยูหางไกลและขาดแคลน             
ครูผูสอน  

    3.2.2 สงเสริมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผพิูการผูสูงอายุ  
และผดูอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม พรอมทั้งสงเสริม 
บทบาทของกลุมขางตนในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ  
 3. ยุทธศาสตรที ่4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ         
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต 
และการบริโภคพัฒนาระบบบร ิหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ          
สิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด   
ความสามารถ ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง             
ดานภัยพิบัตทิางธรรมชาติ                                                                                                           
  
 
 1. วัตถุประสงค  

      1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น  
 2. เปาหมายและตัวชี้วัด  
      เปาหมายท่ี 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

และระบบนิเวศ  โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพ
แหลงน้ำสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน  

      ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชน   
ไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30     
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง                                                                         

 3. แนวทางการพัฒนา  

       3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ           
น ้ำเสีย และของเสีย อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเมืองสีเขียว           
เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้  
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    3.3.1 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ           
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางยั่งยืน  

  4. ยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง                 
และย่ังยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด             
และอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและ                 
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะ สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ           
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา  

 1. วัตถุประสงค  

  1.1  เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายในรวมทั้งปองกัน  

ปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

  1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการดานความมั่นคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ  
  1.3  เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 

ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ                                                                                                    

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด  

      เปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน        

 เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ    

  ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน  

   ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมขึ้น       

 เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มข้ึน  

    ตัวชี้วัด 3.2 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน  

      เปาหมายที ่4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปอ งกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับ 
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การรักษาผลประโยชนของชาติ                                                                                       
  ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เก่ียวของกับยาเสพติดลดลง  

 3. แนวทางการพัฒนา  

  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ ซึ่งสถาบันหลัก 

ของชาติ  

  3.1.1 สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบ ันชาติ     

ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดมาตรการ   

เพ่ือปองกันการกระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ  

 3.1.2 เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา  

ภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ แตกต

างทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึง

ความมั่นคง และผลประโยชนของชาติอยางแทจริง  

  3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ 

สันติสุข แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในพ้ืนทีบ่นพ้ืนฐานความแตกตาง 

ทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพ่ือขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พร

อมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนที่   

  3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ

ภัยคุกคามท้ังการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ  

  3.2.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาค 

และพหุภาค ีเพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยน 

และเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ   

อาท ิปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษยความมั่นคง ด

านไซเบอร ภัยพิบัต ิโรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ ้ำ และสถานการณฉุกเฉิน             

ทางสาธารณสุขอ่ืนๆ  

 
 

  5. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                       



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 44 
 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ อย

างจริงจัง เพ่ือใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จ 

บรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได อยางเปนธรรม 

และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค 

และทองถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579  

1. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล  

1.2 เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวก  

ดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน                                                                                          

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด  

      เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน                                  

  ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ  

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  

3.1.1 กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค  

และทองถิ่น ใหชัดเจนและไมซํ้าซอน  

3.2 ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

3.2.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  

1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชน 

สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม 
ในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบ ันการศึกษา สถาบันศาสนา ส ื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับ    
การปลูกฝงจิตสานึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของ การทุจริต 
และการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษ ผูกระทําผิดหรือ          
ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารง  
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ตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค 

ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการ 
และผดูํารงตําแหนงทางการเมืองในการใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกําหนดขั้นตอนการลงโทษ ผูไม
ปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทําอยางจริงจัง  

3) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบในกลุมประชาชน  

3.2.2 ปองกันการทุจริต  

1) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกัน  

และแกไขปญหาการทุจริต และประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ 

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง  

2) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

ใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวังปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบที่บูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ  

7. ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ 

กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและ 

ความคิดสรางสรรคอย ่างเขมขน ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญ 

กับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออํานวยทั้งการลงทุนดาน การวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

บุคลากรวิจัยโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือชวยขับเคล ื่อน

การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว  

 1. วัตถุประสงค  

  1.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย                      

 2. เปาหมายและตัวชี้วัด                                                                                

  เปาหมายที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ    

  ตัวชี้วัด 1.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย 

ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบ 

มาตรฐาน  

           ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คน ตอประชากร   
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10,000 คน  

 3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

และเชิงสังคม  

    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาท ิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอาย ุเทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน)   

โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ

ภาคเอกชน  และภาคประชาชนหรือชุมชน  

  3.2 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

    3.2.1 ดานบุคลากรวิจัย  

 1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ  

สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science : S) เทคโนโลยี 

(Technology :T)  วิศวกรรมศาสตร (Engineer : E) และคณิตศาสตร (Mathematics : M)   

   2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ    

 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  
  

4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                         

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปน  

แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและ 

แนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกดิจนตลอดชีวิต โดยจุดมงุหมาย                                

ที่สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน

ทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

และความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มี รายได

ปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได

กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา ใน 5 ประการ ไดแก่ การเขาถึงโอกาส 

ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15  ปขางหนา ดังนี้  
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  วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข  
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21                                      
 วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองด ีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตร
ชาติ  

 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศ ที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 

ภายในประเทศลดลง 

            ยุทธศาสตร  

  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

  2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ  

ในการแขงขันของประเทศ  

  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

  4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  

  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

  ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ  

  การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา  
แหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้งระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา         
ตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จ     ให
ทันตอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ 
ดังนี้                                                                                                                              
 1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาสังคม              
ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบ 
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การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมงุเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ        
 2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดาํเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ ทุกหน
วยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ กํากับดูแลแต
ละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผล อยางเปน รปู 
ธรรม  
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษา โดยรัฐมาเปน 
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา            
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
 4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปให ้ยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวใน 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนา 
การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคน ตามความต
องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวง เวลาที่กําหนด  

 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงาน 
ใหมีความชัดเจนในดานบทบาทหนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับ 

ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับใหส
งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพผูเรียนไดรับบริการ 
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม  

 6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชน 
จะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทาง  
การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ  และนโยบาย 
รัฐบาล  

  5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)                                        
 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
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โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการ ปฏิรูปด
านตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉนั ทของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เก่ียวของ กับภารกิจ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

     นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริย์เปนองคป์ระกอบ 

สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ ไว

ดวยความจงรักภักด ีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรู ้ความเขาใจที่ถูกต้องและเปนจริง 

เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชนทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย                

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษาตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรูเขาใจ 

หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเรงขยาย

ผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย                                                          

 นโยบายที ่2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการ ใช

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทาง 

กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐสรางความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติควบคูกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงเปนพหุสังคมขจัดการฉวยโอกาส ก

อความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซ้ำเติมปญหา ไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง 

ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 

รวมทัง้เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทย

ในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทร ัพยากรมนุษยและการเปิดโลกทัศน

ใหมีลักษณะสากล เปนตน 

       2.1 ในระยะเรงดวนรัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและ    

ความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแก

ไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบานและการเสริมสราง 

ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกันแกไขขอพิพาทตางๆ 

และการแกไขปญหาเสนเขตแดน โดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนา 

ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการ 

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกําหนดใหปญหา                   



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 50 
 

ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรม ข

ามชาติเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและจัดการ ป

ญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ                

การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน  

     2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยนํายุทธศาสตร  เขาใจ เขาถึง  

และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติควบคู่กับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเปนพหุสังคมขจัดการ 

ฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซ ้ำเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝ่าย บ

านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได้  

     นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                              
 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนร ู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ  

และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเร ียนรู้ พัฒนาตนไดเต็มตาม 
ศักยภาพประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรแูละทักษะที่เหมาะสมเปนคนด ีมีคุณธรรมสรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากําลังคน  
ใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ                            

 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน ้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

การศึกษา ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและ  
บูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  
และนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  

   นโยบายที่ 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษา  ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา  

การเรียนรูกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครอง ส

วนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการ ไดอย

างอิสระและคลองตัวขึ้น  

          นโยบายท่ี 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรตูลอดชีวิต เพ่ือใหมีความรู ้และ            

ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้  
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และหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนา ผู

เรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม  

และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  

          นโยบายท่ี 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู  ที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู 

เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม มาใชในการเรียน 

การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกลการเรียน 

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทัง้ปรับระบบการประเมินสมรรถนะท ี่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  

   นโยบายที่ 5 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย  

และพัฒนา และนวัตกรรม                                                                                     

  นโยบายที่ 5.1 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน              

ที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขา 

ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐ 

สามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางไดเทคโนโลยี 

โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

   นโยบายที่ 6 การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง  

การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

    นโยบายที่ 6.1 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการ 

ผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไข ป

ญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เร

งกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติ ซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพ้ืนที่ใด 

ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น 

จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ  โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางข้ึน อย

างถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของ เสียอันตราย 

ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมี การลักลอบทิ้ง 

รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญ  

ในการจัดการอยางครบวงจรและใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย อยางเด็ดขาด                                                                                                            
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 นโยบายที่ 7 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

                  นโยบายท่ี 7.1 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม  

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่องรัฐทุกระดับ 
อยางเครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปนสรางภาระแกประชาชนเกินควร 
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ ้ำซ้อน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐ และประชาชน  
 6. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)                                                          
  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ กําหนดขึ้นเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคงของ 
ภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ และสวน
ที่ 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบาย ไดคํานึงถึงคานิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้  

      วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ  

พัฒนาอยางตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุก 

ในประชาคมอาเซียน และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”                                        

 นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้                                 

  ส่วนที่ 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงที่เปนแกนหลักของชาติ                         

(ศธ. เปนหนวยหลัก) เกี่ยวของใน 3 นโยบาย  

  นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

  นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ  

2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก   

ความภาคภูมิใจในความเปนชาติ และเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง  

                  นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต    

3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน             

เปนพลัง ในการเขาถึงประชาชน  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 53 
 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา                                                                                          
 วิสัยทัศน                                                                                                                                                          
  “คนโคราชทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ดํารงชีวิตอย
าง เปนสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

  พันธกิจ                                                  

  1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนโคราชทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษา            
และเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก            
ศตวรรษท่ี 21                                                                                                                                                    
  2. พัฒนาคุณภาพของคนโคราชใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู             
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต                                            
   

  3. สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแกสังคมโคราช ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนเมืองนาอยู 
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่ทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง                                              
  4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขนัของคนโคราช เพ่ือการประกอบอาชีพและ     
ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะ 
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ เปนพลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตร  
ไดแก                                                                                                                                
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม                       
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันและการประกอบอาชีพ                                                                
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูสิ่งแวดลอม 
และอัตลักษณของโคราช                                                                                   
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
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เปาประสงค                                                                                                                  

 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย              
จังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดเปาประสงค  ดังนี้                                                                                
  1. คนโคราชทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เพื่อสรางความมั่นคงของสังคม                             
  2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา มีองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสูสากล                                                                      
  3. คนโคราชทุกชวงวัยไดรับการศึกษามีทักษะความรูความสามารถและมีพัฒนาการ 
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไมกําจัดเวลาและสถานที่                                                                 
  4. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยางทั่วถึง                    
  5. คนโคราชทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักโคราช รักษสิ่งแวดลอมประวัติศาสตรประเพณี 
วัฒนธรรม ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ   
ในการดํารงชีวิต                                                                                         
  6. เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการบริหารแบบมีสวนรวม            
จากทุกภาคสวน ในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

  

 8. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา                       

“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปี ตั้งแตกอนว ัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่28/2559  

เรื่องใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ี โดยไมเก็บคาใชจาย ไดมีคําสั่งไวในขอ 3 ว ่า “ใหสวนราชการที่เก่ียวของกับ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ ค

าใชจาย” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาประชากร 

ของชาติใหเปน “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอม ทั้งกาย ใจ สติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ             

มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทกัษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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ตลอดชีวิตสูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยไดทําการศึกษาวิเคราะหนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ              

(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ในระยะ 5 ปี ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให

มีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา                    

กําลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญ 

ในการจัดการศึกษาประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) 

อีกท้ังยึดตามเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs, 2030) 

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เชน คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ

ประเทศความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National 

Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห

งชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป 

การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด

การศึกษาของประเทศครั้งสําคัญ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ         ทุกกล ุมเป

าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลมุผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษกลมุชาติพันธุกลมุผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู

ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารใหมีความพรอมทั้งกายใจสติปญญามีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรมและเป ็นพลเมือง

ดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ีถูกตองมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  

และภาษาที่3 และอนุรักษภาษาทองถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสู่ 

การเปนคนไทยและพลโลกท ี่มีทักษะการคิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม 

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ์ เปาประสงค์           
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และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้                                                                                            

 วิสัยทัศน  

 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน          
  พันธกิจ  

 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียน ให

มีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21                                                                               

 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

 4. สรางโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล ้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 

ทั่วถึงและเทาเทียม                                                                                                                                 

 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

   เปาหมาย    
 1. ผเูรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง              

และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกที่ดี   

 2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลมุผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่ หางไกล

ทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 3. คร ูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 

เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี  

 4. ผบูริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคลคิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรมมีภาวะผูนํา 

ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ  
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 5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผเูกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพ่ือการเรียนรูในทุกมิติเปนโรงเรียน

นวัตกรรม                                                                                                                              

 6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใช

ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล อย

างเปนระบบ                                                                                                                              

 7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยกระจายอํานาจการบริหารงานและ           

การจัดการศึกษาใหสถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ   

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง เปาประสงค  

  1. ผเูรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ         

ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

  2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู 

ในพ้ืนที่หางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะ แกง เพ่ือสรางความมั่งคงของ

ประเทศในระยะยาว  

ประเด็นกลยุทธ  
2.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

         2.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น  

(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน  

ภาคใตจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมและภาษาของ  

ทองถิ่น  

(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  

    2.1.2 แนวทางการดําเนินการ  ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนา 

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก  
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(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง  

(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน  

(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา  

(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                

(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

  ทั้งนี้ดาํเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการและหน

วยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ ์ กลมุที่ดอยโอกาส 

กลมุที่ดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ เกาะแกง              

ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง ตามความตองการ  

3.2.1 ตัวชี้วัด  

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพัก  

ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสน ุน การเดินทางจากบานถึง โรงเรียนอยางปลอดภัย  

(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใชในการประกอบ  

อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมี คุณภาพที่ดี อยางเหมาะสม   

(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะ  

ชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท  

(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพัก 

นอน ที่มนีักเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพ้ืนที่ หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและ

สวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท  

(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพนัธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อย ู่ในพ้ืนที่  

หางไกลทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอย  

โอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและ มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  

(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล  
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ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท   

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล 

หอพักนอนตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท  

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น  

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มี คุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษ ัตริย 

 

  

(4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเร ียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัด 

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนชายฝงทะเล และเกาะแกง ควรทําอย

างไร” ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดง นิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชอ งทางออนไลน ตาง ๆ เชน 

การสราง Website Facebook  และ Line เปนตน  

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและ  

ประเมินผลที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผูเรียนกลุมชาติพันธุกลมุที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู

ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร  

(6) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทย        

เปนภาษาท่ี 2  

(7) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะ  

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม   

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน เป

าประสงค  

3. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองและเปนพล

เมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  
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4. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  

ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

5. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ 

มี ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 

มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพตามความตองการและความ

ถนัด  

6. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศ ักยภาพของแตละบุคคล  

ทั้งในดานที่มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเร ียนรู้หรือความสามารถพิเศษ 

ตามท่ีระบไุวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการช ่วยเหลือเฉพาะครอบครัว          

ซ่ึงจ ัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน  

7. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  

(TransitionalServices)หรือการสงตอ(Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 

หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  

8. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็งอดทน            

และสามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท ี่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถป
องกันตนเองจากปญหายาเสพติดได  

ประเด็นกลยุทธ  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะ  

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา         

(Career Education)  

 1.8.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผ ู้เรียนเปนรายบุคคล เพ่ือส

งเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดีมีความเป

นเลิศทางดานวิชาการมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการและมีทักษะในการปองกันตนเอง 

จากภัยคุกคามรูปแบบใหม  
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(2) รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

ใหสอดคล ้องกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนที่  

 1.8.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ  

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสร ิมใหผูเรียนมีหลักคิด  

ที่ถูกตองรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป

นประมุขและเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที ่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 

มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการไดและมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภ ัยคุกคาม 

รูปแบบใหม  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน  

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21                                                                                                   

       (3)  สงเสริมสน ับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ปรับเปล ี่ยนการจ ัดการเร ียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และบริบทของพ้ืนที่   

       (4)  สงเสริมสน ับสนุนให้สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษา 

เฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเป็น 

เฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  

3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง          

เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

 3.2.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก  

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอ         

บานเมือง  มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม  

และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ  

ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามท่ีกําหนดไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

 3.2.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรจ ัดบรรยากาศ 

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง          

มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดาน 
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ        

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

 3.3.1 ตัวชี้วัด  

(1) ดานผูเรียน  

1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ สังคม และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  

2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน  

3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปนและมีนิสัย                  

รักการอ่าน 

4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห  

5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู  

เรื่องการอาน (Reading Literacy)  

6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู  

เรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 

 

7) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 63 
 

เรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)   

8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรู  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

10) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจาก  

ภัยคุกคามรูปแบบใหม  

11) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึน จากปการศึกษาที่ผานมา  

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสมรรถนะการ  

เรียนรูเรื่องการอานตั้งแตระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

13) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิด               

แกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  

(2) ดานสถานศึกษา  

1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู              

ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจ ัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ  

ของ STEM ศึกษา  

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5  

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  

4) รอยละของสถานศึกษาทจี่ ัดการเรียนรู และบรรยากาศ  

สิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม  

สติปญญา เพื่อที่จะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก  
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หองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบ 

ทีห่ลากหลาย 

 

(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการ  

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  

(5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็ก  
กอนประถมใหมีพัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยเนนการพัฒนาสมรรถนะ  

ทีจ่ําเปน 3 ดาน   

1) การรเูรื่องการอาน (Reading Literacy)  

2) การรเูรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  

3) การรเูรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)   

(7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence)            

และสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   

(8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

(9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู            

ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ  

ของ STEM ศึกษา  

(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5  

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช  

ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน                                                                    

          1)   ความรทูางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม   

2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกป ัญหา   

4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ   
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5) ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหา  

ความสัมพันธ  

(13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ  

ประเมิน PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน   

(14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิด  

แกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน  

(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ  

ประเมินผลผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing  

(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความ           
เปนเลิศในแตละดาน  

(17) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬา         

โดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน  

(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสราง  

นวัตกรรม  

3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูใน  

สังคมไดอยางมีความสุข  

 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการ 

ประกอบอาชีพ  

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่  

เอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  

(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย  

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา  

 3.4.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการ 

เรียนรู อิงสมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ   

(2) พัฒนารายวิชาที่สง เสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ   
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(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ          

เชน  ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  

(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความ 

สนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย  

(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and  

Emotional Learning : SEL) ในทุกชวงวัย  

(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา  

3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)               
เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 
 
 3.5.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตร  

กับสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับ  

มาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education  

Sustainable Development: EESD)  

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนา      

อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)   

 3.5.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลก         

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)   

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัด                  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 67 
 

จัดสิ่งแวดลอมสังคมและเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

 3.6.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตาม              

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละระดับ   

(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนา           

ดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการสงเสริม  

ใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน  

 3.6.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)             
ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวยบริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ   

(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ  

ตองการจําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   

(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการ  

เรียนเฉพาะความพิการ   

(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน  

การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมวีิจารณญาณ   

(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  
ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก  

พระราชดําริฯ    

(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผเูรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครอง         
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ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  

อยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค  

(10)  สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ  

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

(11)  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มี  

ความสามารถพิเศษในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือ ยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสู

สากล  

(12)  สงเสริมสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ  

จัดการเรียนการสอน  

(13)  จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการ  

(14)  จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษา  

พิเศษ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เขมแข็ง  

(15)  สงเสริม สนบั สนุนใหหนวยงานและสถานศึกษา จัดทํารวบรวม    

ผลิตพัฒนา และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  

(16)  สํารวจสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา               

จัดทําผังบริเวณ จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง   

(17)  สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความ  

ปลอดภัยของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

(18)  สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุม  

สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

(19)  สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริม      

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด  

(20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร ่วมมือกับผูปกครอง ชุมชน  

และองคกรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 

(21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ้                 

เอ้ือตอการจัดการศึกษา  
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3.7  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู ้ 
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม ฐานความรู (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 3.7.1 ตัวชี้วัด  

 (1)  รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform  

(2)  รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน                      

Digital Platform  

 3.7.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนาระบบคลังขอมูลองคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook  

ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนา 

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรู             

ของผูเรียนเปนรายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital  

Platform  
   

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                      
เปาประสงค  

 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง                                                                              

ประเด็นกลยุทธ  

3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา  

ครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

 3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1)  สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป   

(2)  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  

(3)  สถานศึกษาทุกแหง มีจํานวนครูอยางเหมาะสมและพอเพียงตอการ  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 70 
 

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาด  

แคลนและความต้องการครู  

(2) ประสานความรวมมือกับสถาบนั การศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู  

ใหสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21   

(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  

(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู              

ระยะ 20 ป  

(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  

3.2  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะ                

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

             3.2.1  ตัวชีว้ัด  

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ  

ปฏิบัติงานครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ  

(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร  

สถานศึกษา การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพ 

ของผูเรียนแตละบุคคล 

         3.2.2  แนวทางการดําเนินการ  

   (1)  ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need  
Assessment) ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร  
   (2)  กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)                                                      
               (3)  ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ 
จัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด                                                             
   (4)  สนับสนุนใหผูบร ิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)     
   (5)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
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(Professional Learning Community: PLC)                                                    
   (6)  สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู ้ใหสอดคล้อง 
กับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง         
(Active Learning)                                                                                     
   (7)  สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให
มีความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 2 

                 (8)  สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด      
   (9)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับ ผู
เรียนที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)                                                
   (10)  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการ 
วัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)     
   (11)  สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น                                                      
  (12)  สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ ตองการจําเปนพิเศษ 
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตาม สภาพและประเภทของความพิการ     
 (13)  สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ                          Face-
toFace Training                                                                                                                
  (14)  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะ         ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของคร ูทุก ๆ 5 ป                    
(ประเมิน 360 องศา)                                                                                                               
  3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ทุกประเภททั้งระบบ  

 3.3.1 ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหง มีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital  

Technology   
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(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน   

 3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ บุคลากร 

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู                         

และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทั้งระบบ  

(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขา               

ที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับ ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

และผเูรียนที่มีความแตกตาง เปนตน  

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา             

ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology  

นโยบายที่ 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ                        
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา                                                                                                      
เปาประสงค  

 สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  

เสมอกัน และลดความเหลื่อมล ้ำดานการศึกษา                                                              

ประเด็นกลยุทธ                                                                                                                                                  

  3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  

 3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา   

(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน  

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ 

นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชนและ         
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หนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนการจัดการศึกษา ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่จัดทําสํามะโนประชากร 

วัยเรียน (0-6 ป)   

(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงาน   

ที่เก่ียวของระดับพ้ืนที่จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ  

(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ   

เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน  

(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม  

เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน  

  3.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภทใหมีมาตรฐานตามบริบท  

ของพ้ืนที่ เพ่ือใหพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   

 3.2.1 ตัวชี้วัด  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา                    

ตามท่ีกําหนด   
  

 3.2.2 แนวทางการดําเนินการ   

(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบ                   
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเร ียนรูที่จะพัฒนา คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน 
ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เชน  

1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  

อาคาร เรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน   

2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา   

3) ดานการบริหารจัดการ   

4) ดานงบประมาณ   

5) ดานความปลอดภัย และ  

6)   ดาน Digital Technology  

         (2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน               
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ตามท่ีกําหนด  

3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ           

จําเปนพิเศษ  

   3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีขอมลูสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน  

ที่เก่ียวของทุกระดับ  

(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มียุทธศาสตรแผนการดําเนินงาน  

และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ

บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบเพ่ือสามารถการจัด  

การศึกษาแบบเรียนรวม   

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) จัดทําระบบขอมลูสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ  

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ  

(2) สงเสริม สน ับสนุน สํานักบรหิ ารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร  
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติเชิงรุกเนนการใชนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางาน           
แบบมีส่วนร่วม 

(3) สงเสริม สน ับสนุน ระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสู  

บริการชวงเชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกัน  

และท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคม ไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  

(4) สงเสริม สน ับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ             

เพ่ือ สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม  

ชวยเหลือ  และสนับสนุนให ้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษได อยางมีประสิทธิภาพ  

3.4 จัดสรรงบประมาณสน ับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ   

 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผ ู้เรียน                    
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และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสน ับสนุน            

การเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  

 3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน  

(1) ศึกษาวิเคราะหวิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษา   

ทั้งดานความเหมาะสมเพียงพอ   

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   

(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา              
เพ่ือลดความเหลื่อมล ้ำทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  
  3.5  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology              

มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน   

   3.5.1  ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษาทุกแหง มีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ  

เชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของ  

ผูเรียน และเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี  

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณ              
ท่ีใชเปนเครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน  

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปน                

หองเรียน Digital 

  

(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยาง  

เหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy  

สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการ เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Distance Learning Information Technology: DLIT)  

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล            

ผานดาวเทียม  
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                   
เปาประสงค  

 สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียน ให

มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่                                                              

ประเด็นกลยุทธ  

 3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

3.1.1  ตัวชี้วัด  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงาน           
ผานเกณฑการประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด   

(2) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผานเกณฑการประเมิน 

คุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  

(4) รอ้ยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส      

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี  

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง    

(3) ยกยองเชิดชูเกยีรติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักบริหารงาน  

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจ ักษ 
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(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการ 
ที่มงุเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)   

3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร            

จัดการศึกษา  

3.2.1  ตัวชี้วัด  

       รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน  

 (1)  สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน  
(Areabased Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”  
   (2)  สงเสริม การมีสวนรวมจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  

                       (3)  สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย   

เชน เครือขายสงเสริมประสิทธ ิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต                   

กลมุโรงเรียน ฯลฯ  

   (4)  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบ 

บูรณาการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนที่  

   (5)  สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 

ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา   

   (6)  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา  

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา ใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน   

ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

3.3.1  ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ  

(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ  

(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก              

ใหเกิดคุณภาพ  

(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา  
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล  

(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  

(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สูงขึ้น 

   3.3.2 แนวทางการดําเนินการ  

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปล ี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของ  

หนวยงาน บทบาทหนาที่ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 

  

(2) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัด  
การศึกษา 4 ดาน ให ้สถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
              1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   

2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)   

3) Autonomous School   

(3) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise  
Architecture) ในฐานหนวยงานระดับปฏิบัติและหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบท      
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  

(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัด  

การศึกษาท้ังระบบ (Digital Transformation)  

(5) สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่  

สนับสนุนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู้ 

ใหแกผูเรียนเทานั้น 

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการ 

พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน   

(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม        

โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ  

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏ ิบัติ               
การตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา   
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(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

(10) สงเสริม สน ับสนุน ให ้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบร ิหารจัดการ                  

ท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจ ัดการแบบกล ุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น   

(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก                        

พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ  

(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา  
ผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพของผูเรียน ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ  

 3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผ ู้เรียน                

และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม  

(2) ผ ู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

การเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอ  

ภาคทางการศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษา  

ทั้งดานความเหมาะสมเพียงพอ   

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผ ู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง   

(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา               

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  

 3.5  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ 
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะห ์ เพ่ือให
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สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 
และสามารถวิเคราะหเป ็นขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป  
  3.5.1  ตัวชี้วัด  

   (1)  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน 

การจัดการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

   (2)  สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ ขอมูลต

าง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3.5.2  แนวทางการดําเนินงาน  

   (1)  พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 

สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน ตลอดช

วงชีวิตเปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   

   (2)  พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรู ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
   (3)  พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงานเพ่ือสนองตอบตอการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

ตั้งแตการคัดสรร บรรจุ แตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ  

   (4)  พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล 

ตั้งแตระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของนําไปสูการพัฒนา 

ฐานขอมูลประชากร ดานการศึกษาของประเทศ                                                                  

   (5)  พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผน  

การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล   
  

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                
เขต 3  

  

วิสัยทัศน ์                                                                                                                                                     
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เปนองคกรพัฒนาการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล  

 พันธกิจ                                                                                                                                          

 1.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยการเรียนรูตลอดชีวิต   

อยางเหมาะสมในแตชวงวัย    

 2.  เสริมสรางสังคมทางการศึกษาที่มีคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและเทาเทียม                 

 3.  สงเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสและ                  

เป็นธรรม   

         4.  สงเสริมสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา เพ่ือเป ็นหนวยงานการผลิตและการบริการที่เขมแข็ง  

มีคุณภาพบนพื้นฐานความรูสูสากล    
  

เปาประสงค                

 1.  นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรูคุณธรรม จริยธรรมและทักษะที่เหมาะสม

กับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต    

 2.  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม              

ตามวัยและมีคุณภาพ    

  3.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

   4.  คร ูผบูริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม 

การทํางานที่มงุเนนผลสัมฤทธิ์     

 5.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 
   

 กลยุทธ์  

 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  

จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน 5 กลยุทธ  ดังตอไปนี้  
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  กลยุทธที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง                                                                                  
  กลยุทธที่ 2   พัฒนาคุณภาพผูเรียน                                                                                          
  กลยุทธที่ 3   พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                                                                               
  กลยุทธที่ 4   สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา                                                                                                                              
  กลยุทธที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

                                                                                                            
คานิยมองคกร  

   กาวหนา กาวไกล กาวไปสสูากล  
 จุดเนน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปการศึกษา 2562                  
“ปฐมวัยเกงกลา  พัฒนาครบดาน  รักการอานเปนนิจ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน”  

  
1. ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน  

      เกง หมายถึง เกงเรียนรู จินตนาการอย ่างสรางสรรค      

 กลา หมายถึง กลาแสดงออก สื่อสารรูเรื่อง เขาใจได      

 พัฒนาครบดาน หมายถึง พฒันาดานวินัย ดานคุณธรรม   

         ตัวชีว้ัดจุดเนนที่ 1  ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน  

           เกง...การอานคํางายๆได/คิดบวกเลขสองหลัก/อานเขียนคําพ้ืนฐานภาษาไทย/              

ชวยเหลือตนเองได                                                                                                                             

  กลา...สื่อสารทักทาย  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค           

  พัฒนาครบดาน... เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาแบบองครวม 5 ดาน (รางกาย อารมณ จิตใจ 

วินัย สังคมและสติปญญา) ไดรับการศึกษาตามเกณฑ มีภูมิคุมกัน รเูทาทันสังคม และอยูในสภาพ                

แวดลอมที่ดี  

2. รักการอานเปนนิจ  

       รักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นในการอาน อานจนเคยชินและอานจนเปนนิสัย 

ตัวชี้วัดจุดเนนที่ 2 รักการอานเปนนิจ  รอยละ  80  ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอาน  
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ประเมินจากพฤติกรรม 
  

 1)  ผูเรียนอานหนังสือสม ่ำเสมออยางนอยวันละ 20 นาที  

   2)  ผูเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง   

   3)  ผูเรียนสามารถสรุปเรื่องจากการอาน และเขียนบันทึกการอานได  

   4)  ผูเรียนสามารถเลาเรื่อง เลานิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติได  

            5)  ผเูรียนสามารถสรางชิ้นงาน/ ผลงาน และนวัตกรรมที่เกิดจากการอานได   

 3.  ใชภาษาอังกฤษ >>ในชีวิตประจําวัน                                                                                 

  การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หมายถึง นักเรียนสามารถฟงและพูดโตตอบ                 
เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานการณตางๆได                                                                                                            

  ตัวชี้วัดจุดเนนที่ 3  ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                                        
   1) นักเรียนทุกคนทองคําศัพทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 60                                  
   2) นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอกคําศัพทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 50               
   3) นักเรียนทุกคนสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดตามเกณฑ
ระดับชั้น  

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านระเริง 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 

“โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม             
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีวิถีชีวิตตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
 “วาจาดี ยิ้มง่าย กล้าแสดงออก” 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
“เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน” 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
“วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ  ความหมาย บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1.  ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพและประกันโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน                        

เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     3.  สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่                  

ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
     5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุน              
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของ 
ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
      1.  ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นคนดี คนเก่ง            
มีความสุข มีคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์  

2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการประกันโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพสูง ก้าวหน้าในวิชาชีพ            
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

4.  สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มีศักยภาพสูง เป็นต้นแบบของสั งคมแห่ งการเรียนรู้                   
สังคมแห่งคุณธรรม ตามหลักวิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์การพัฒนา 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ           

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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3.  ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ                         
และความจำเป็นของสถานศึกษา 

4.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
   1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
   1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม 
   1.4 มีพัฒนาการด้านสติปํญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูและเพียงพอกับชั้นเรียน 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
    1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน               
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
    1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5 มีการแลกปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ส่วนที่ 3.1  รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ     
    จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

การจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงีบประมาณ 2562 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ค่าอินเทอร์เน็ต  15,408 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  
2 ค่าไฟฟ้า 120,000 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 80,092 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  
4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 39,000 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  
 รวม 254,500   

ด้านพัฒนาการเรียนการสอน (งานพัฒนา) 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
6,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ วิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

20,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ วิชาการ 

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งฯ              

9,000 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค วิชาการ 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,000 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ วิชาการ 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

60,400 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค วิชาการ 
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6 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน 

30,000 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง การบริหารทั่วไป 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 36,000 นางธัญสิริ  ลิบลับ การบริหารทั่วไป 

8 
 
 
 
 
ที ่

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ

การจัดการศึกษา 

 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

10,000 
 
 
 
 

งบประมาณ 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
9 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้            
อย่างมีคุณภาพ     

30,000 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ การบริหารทั่วไป 

10 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

20,000 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 
 

การบริหารทั่วไป 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

199,662 นายปริฉัตร  สัจจา การบริหารงาน
บุคคล 

12 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 78,722 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง การบริหารทั่วไป 
13 สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 10,000 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง การบริหารทั่วไป 
14 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
20,000 นายชยาพล  ความดี การบริหารทั่วไป 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (อนุบาล 2–มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

199,890   นางนิศากร  ขำโชติ วิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 739,190   
 
หมายเหตุ 
 1.  เงินอุดหนุนรายหัว ทั้งหมด    จำนวน  793,800  บาท 
  1.1  รายจ่ายประจำ    จำนวน  254,500  บาท 
  1.2  โครงการ 15 โครงการ   จำนวน  539,300  บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จำนวน  199,890  บาท 
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  รวมทั้งสิ้น                      จำนวน  993,690  บาท 
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โครงการ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

แผนงาน/งาน                วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ                

ในการแข่งขัน 

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเด็กวัยนี้จะเป็นวัยแห่งการวางรากฐาน

การดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเสริมพัฒนาการตามวัย

ของเด็กได้ดียิ่ง และจากการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการ

จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทาง และมาตรฐานให้สถานศึกษาปฐมวัยทุกแห่ง ได้ยึดเป็นหลักในการ

จัดการศึกษา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดการศึกษา          

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่เด็กปฐมวัย ด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นเป็นหน่วยบูรณาการ

ครอบคลุมสาระการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว และขยายประสบการณ์ ไปสู่สิ่งที่ไกลตัวเด็ก ประกอบด้วย 1. ตัวเรา             

2. บุคคลและสถานที่รอบตัว 3. ธรรมชาติรอบตัว 4. สิ่งแวดล้อมรอบตัวบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM 

EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning ; BBL)            

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก          
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการ

เรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

        ดังนั้น โรงเรียนบ้านระเริง ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยและ                

ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งมีเนื้อหาตรง               

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ต่างๆ 

ให้แก่เด็กปฐมวัย ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
บูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน 
ของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) 
 2.2 เพ่ือให้ครูใช้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2.3 เพ่ือให้ครูสามารถจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 2.4 เพ่ือรอรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                          

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ 
บูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน           
ของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) 
    3.1.2 ครูทุกคนสามารถจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
   3.1.3 ครูทุกคนใช้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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3.3  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการ 
การเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ 
ทำงานของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) อย่างมืออาชีพ 
      3.2.2 ครูทุกคนสามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถ           
ในการเรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
      3.2.3 ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน ใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อผู้เรียน 
      3.2.4 ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ จากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ของสำนักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      4.1 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการ              
การเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง  
(Brain-based Learning ; BBL) อย่างมืออาชีพ 
     4.2 ครูสามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     4.3 ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียน ใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์            
สูงสุดต่อผู้เรียน 
    4.4 ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ และการประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ของสำนักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

5.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
       5.1 วางแผนการดำเนินกิจกรรม (P)  

  5.1.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนโครงการ 
  5.1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
  5.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

     5.2 การดำเนินการ (D) 
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  5.2.1 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
บูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน
ของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) ร่วมกัน 

  5.2.1 การส่งเสริมประสิทธิภาพครูผู้สอน เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
  5.2.2 คณะครูร่วมกันผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยและสาระการเรียนรู้ 
  5.2.3 คณะครูนำแผนจัดประสบการณ์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
และศึกษาค้นคว้าเป็นวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
     5.3 การตรวจสอบ (C) 

  5.3.1 ประเมินผลการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถบูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้                 
ทีส่อดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning ; BBL)  เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารของโรงเรียน 

  5.3.2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) 

  5.2.3 ประเมินผลการใช้แผนจัดประสบการณ์สรุปประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 
      5.4 การปรับปรุง (A) 

  นำข้อมูลปัญหาที่พบจากการประเมินผลการจัดทำและการใช้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based Learning ; BBL) มาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาทักษะพื้นฐาน          
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์                      
การเรียนรู้จำนวน 40 หน่วย                          
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2  ประเมินผลการเรียนรู้          
ปลายปีการศึกษา 
- จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลทางการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ 

 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
 
 
 
 

มี.ค. 62 

 
 

นางพทุธมนต์ นามปัญญา 

นางสาวจฬุารัตน์ วงศ์อนุ 

 

 

นางพทุธมนต์ นามปัญญา 

นางสาวจฬุารัตน์ วงศ์อนุ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถบูรณาการ           
การเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง                  
(Brain-based Learning ; BBL) 
 7.2 ครูได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้        
ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 7.3 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 
 7.4 มีผลการปฏิบัติงานรอรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ                         
การประเมินคุณภาพภายนอก (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ                         

        (นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์อนุ) 

                                     คร ู

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

            (นางพุทธมนต์  นามปัญญา) 

          หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการปฐมวัย 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นางสายฝน  สวุรรณรินทร์) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 99 
 

 
 
 
 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 

แผนงาน/งาน                การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ                

ในการแข่งขัน 

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งขึ้น หากผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์จิตใจที่ดี 
จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน          
ย่อมนำมาซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก  

ดังนั้น การดูแลสุขภาพ ของเด็กในวัยเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ  
ทั้งในการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน             
เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสม 
ตามวัยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด โรคภัย และป้องกันระวัง
ภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้เหมาะสมตามวัยเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
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 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติดได้ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีพัฒนาการด้านร่างกายและทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย 
 3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้จักดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัย ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง 
  3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด โรคภัย และป้องกันระวังภัย 
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

           3.2.2 นักเรียนมีพลานามัย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างสมดุล 
           3.2.3 นักเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ 
           3.2.4 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้เหมาะสมตามวัย 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    4.1 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
    4.2 นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย 
    4.3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย   
    4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
5.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

5.1 วางแผนการดำเนินกิจกรรม (P)  
 5.1.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 5.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ครู ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.1.3 วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก 
 5.2 การดำเนินการ (D) 

ดำเนินการตามแผน/กิจกรรมที่กำหนดไว้ 
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 5.3 การตรวจสอบ (C) 
นิเทศ ติดตาม  ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด 

5.4 การปรับปรุง (A) 
 นำข้อมูลปัญหาที่พบจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการดำเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์ของใช้
ประจำตัวนักเรียน 

ต.ค. 61– ก.ย. 62  นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
นางสาวจฬารัตน์  วงศ์อนุ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- การตรวจสุขภาพประจำวันและการเฝ้า
ระวังภาวะภูมิคุ้มกัน 
- หนูน้อยสุขภาพฟันดีแปรงฟันหลังอาหาร 
- อาหารเสริม (นม) ฯลฯ 
- การเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัย 
การล้างมือ 7 ขั้นตอน 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขอนามัย 
  แก่ผู้ปกครองและชุมชน 

 
ต.ค. 61– ก.ย. 62 

 

 นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพ             
ทางกายของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย             
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
 

 นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 
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กิจกรรมที่ 4 เด็กไทยทำได้ 
- การเลือกรับประทานอาหารดี 
มีประโยชน์ 
- เสริมสร้างสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- นิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ชุด อ่านอุ่นรัก (สำนักงาน ป.ป.ส.)  

 
ต.ค. 61– ก.ย. 62 

 

 นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

กิจกรรมที่ 5 กายบริหาร 
- หนูน้อยขยับกายสบายชีวี 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
 

 นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
 7.2 นักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 7.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รักการการออกกำลังกายมากขึ้น และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 

ของกรมอนามัย 
 7.4 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการได้เหมาะสมตามวัย 

 

(ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           

              (นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ)    

                            คร ู

                      (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางพุทธมนต์  นามปัญญา)   

             หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการปฐมวัย 

  

   (ลงชื่อ)………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นางสายฝน  สุวรรณรนิทร์) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ พัฒนาระบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

ให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ เป็นฐานของการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

แผนงาน/งาน                วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education) 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค และคณะคร ู

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์                 

การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบและการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป จำเป็นต้อง

ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9                  

(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด

มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31                   

ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบายแผน และมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง               

โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน                

เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านระเริง จึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality 

Assurance System) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุน

และกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการทำจัด

โครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทำการ

ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้น

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด 3) การจัดทำแผนพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม ที่เปน็ส่วนประกอบหลักของการ

จัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละ

กิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) การดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย             

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/
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โครงการของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและ

ทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด              

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวประโยค           

ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน              

จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) ดำเนินการ 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี    

เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก มาประมวล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การสร้างระบบประกันภายในของสถานศึกษา          

ที่เข้มแข็ง จะสามารถรองรับการประเมินจากองค์กรมหาชน (สมศ.) การประเมินจากต้นสังกัดและการประเมิน         

อ่ืน ๆ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านระเริง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย 

 ดังนั้นจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านระเริงจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.2 เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้น 

 2.3 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 2.4  เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

 2.5  เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              

อย่างต่อเนื่อง 

 2.6  เพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ เป็นฐานของการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายใน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สถานที/่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจง /วางแผนการปฏิบัติงาน 

การดำเนินงานตามแผน (D) 

   2.1 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน และใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.2 กิจกรรมการจัดทำมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ช่วงชั้น 

   2.3 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

โรงเรียนบ้านระเริง 

 

 2,000  

 

 

 

500 

 

 

 

1,500  

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 

 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  

นางวนิดา  ใช้คง 
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3 

 

คุณภาพการศึกษา 

   2.4 กิจกรรมการดำเนินงาน                 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

   2.5 กิจกรรมตรวจสอบและทบทวน

การประกันคุณภาพภายใน โดยบุคลากร

ในสถานศึกษา 

   2.6 กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบ

มาตรฐานจากหน่วยงานส่วนกลาง

ร่วมกับต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) 

   2.7 กิจกรรมการจัดทำรายงานผลการ

คุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. นิเทศและติดตาม 

2. ประเมินผลโครงการ 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

2,000 

 

 

 500  

 

 

1,500 

 

 

 

1,000 

 

 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  

 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  

 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สถานที/่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน 

2. ประเมินผู้เรียนตามเครื่องมือ 

3 .สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

- นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  
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5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายใน

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการ

ประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  

สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน                         

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการ

ประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

สถานศึกษา มีการจัดวางระบบการประกัน

คุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งโดยใช้ผล

การประเมินระดับชาติเป็นฐานของการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้เข้มแข็งโดยใช้ผลการประเมิน

ระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 
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7. งบประมาณที่ใช้   (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง) 

 เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ของโรงเรียน และใช้ข้อมูลสารสนเทศใน 

การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 2,000  2,000 

2 กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้น 

 500  500 

3 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 1,500  1,500 

4 กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

 2,000  2,000 

5 กิจกรรมตรวจสอบและทบทวนภายใน  

โดยบุคลากรในสถานศึกษา 

 500  500 

6 กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จากหน่วยงาน

ส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่)  

 1,500  1,500 

7 กิจกรรมการจัดทำรายงานผลการคุณภาพ

การศึกษาประจำปีการศึกษา  

 1,000  1,000 

   9,000  9,000 
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8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพ

ภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง           

โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความสำเร็จของการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการ

ประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพ          

และมาตรฐานการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                  

 9.1 โรงเรียน มีฐานข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 9.2 โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้น                         

 9.3 โรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     

โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                                            

 9.4 โรงเรียน มีแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ชัดเจนและครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา                           

 9.5 โรงเรียน มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                                                                              

 9.6 โรงเรียน มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา (SAR) ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล

สำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ต่อไป                                                                                                

 9.7 โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค) 

                      ครูชำนาญการพิเศษ 

    

   ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

       (นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค) 

            หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา 

                                   

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

         (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนงาน/งาน                วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี               

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1.หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร                 

ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ              

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน           

พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว
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และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน 

จากโรงเรียน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทำงานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการทำงาน 

มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิควิธีการ หรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว 

ความสำเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่ารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งทางตรงและทางอ้อม         

ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสังคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์      

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถร่วมอยู่กับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน โดยยึดหลักว่าทุกคน            

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา              

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดให้ดำเนินการ 

คือ เรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23) ข้อ (5) ทั้งนี้การจัด

กระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยเหลือให้นักเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว ได้โดยผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ  

โรงเรียนบ้านระเริง ได้ตระหนักในความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพ่ือให้เป็นไป             

ตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน    

และแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน               

เป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหา

ตามมาสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น    

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง

และสังคมปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล จึงจัดทำโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1  เพ่ือส่งเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ                  

มีพัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 

         2.2  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดี ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

          2.3  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

          2.4  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักเรียน คร ูและผู้ปกครอง 

     2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนกำหนด 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครู                  จำนวน  21  คน 

2. นักเรียน           จำนวน  319  คน 

3. ผู้ปกครอง         จำนวน  319  คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริงทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง  

2. คร ูโรงเรียนบ้านระเริงทุกคน เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง มีข้อมูลสามารถทำการช่วยเหลือ 

นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียน 

มีค่านิยมที่ดีงาม 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจง/วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ 

2 การดำเนินงานตามแผน (D) มีกิจกรรม ดังนี้ 

     2.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ

นายปริฉัตร  สัจจา 
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     2.2 กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียน ครู  

ผู้ปกครอง 

     2.3 กิจกรรมผลิต, จัดทำสื่อนวัตกรรมและ

พัฒนาเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

     2.4 เผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์และสื่อ 

 

 

3 การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. นิเทศและติดตาม 

2. ประเมินผลโครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ

และคณะครู 

 

4 การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. สร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน 

2. ประเมินผู้เรียนตามเครื่องมือ 

3 .สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ

และคณะครู 

 

5.  เนื้อหาสาระ  (เฉพาะโครงการทางวิชาการที่มีการอบรมหรือสัมมนา โดยระบบเนื้อหาหรือหลักสูตร) ได้แก่ 

กิจกรรมเติมเตม็ศักยภาพครู หลักสูตรการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกลุ่มปกติ                      

6.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพมีพัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม 

(MD) ที่ดีงาม 

2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีการสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ 

ความเห็นอกเห็นใจอันดี 

3. บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ทุกคน  

ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม    

ตามความเป็นจริง  

2. คร ูโรงเรียนบ้านระเริง ทุกคนเข้าใจ

นักเรียนอย่างแท้จริง มีข้อมูลสามารถทำ  

การช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
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ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนา

การศึกษา 

ต่อเนื่อง 

3. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สามารถให้ความ

ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้

ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม 

 

7.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

2. ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

3. ความพึงพอใจของครู ต่อการเสริมสร้าง

ขวัญและกำลังใจ 

4. ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เติมเต็มศักยภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการประชุม

เครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ 80 

2. โรงเรียนมผีลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน อยู่ในระดับดี 

3. ผู้ปกครองความพึงพอใจของครู ต่อการ

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ร้อยละ 80 

4. ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 80 

5. เครือข่ายผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียน    

ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

 

 

8.  งบประมาณที่ใช้ (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง) 

 เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย  7,000  7,000 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  3,000  3,000 

   10,000    10,000   
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9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการประชุม

เครือข่ายผู้ปกครอง 

2. ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

3. ความพึงพอใจของครู ต่อการเสริมสร้างขวัญ            

และกำลังใจ 

4. ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองที่มีต่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม                 

เติมเต็มศักยภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

 2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของครู              

ต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน 

ผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริงทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง  

2. ครู โรงเรียนบ้านระเริงทุกคน เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง มีข้อมูลสามารถทำการช่วยเหลือนักเรียน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ผู้ปกครองสามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม      

4. นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะ ตามที่โรงเรียนกำหนด 
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   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 

                            (นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ) 

                       ครูชำนาญการพิเศษ 

 

   ลงชื่อ................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                  (นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค)     

           หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

            (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

แผนงาน/งาน                วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ                

ในการแข่งขัน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค และคณะคร ู

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป      

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และความสุข นอกจากนี้ในหมวด 4 

มาตรา 23 ข้อ 2 และข้อ 4 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร                                    

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้ด้านทักษะคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทย  

อย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT และ O - NET) 

สูงขึ้น และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ปรากฏว่า สถานศึกษาได้ดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งเสนอแนะให้สถานศึกษาส่งเสริม

ให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ทาให้เกิดจินตนาการ และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์                                  

และภาษาต่างประเทศ ที่สูงร้อยละ 3 ดังนั้น จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

      2.1 ผลผลิต 

             2.1.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

2.1.2 เพ่ือยกระดับของผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา           

ปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

                  2.1.3 เพ่ือนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนที่และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม 

นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                  4. เพ่ือสอนซ่อมเสริมบทเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                  5. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  

      2.2 ผลลัพธ์ 

             2.2.1 นักเรียนมีความพร้อมเพ่ือทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O- NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                        

                  2.2.2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O- NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

                  2.2.3 นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่ และได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่

ไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                  2.2.4 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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                  2.2.5 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ  

3. เป้าหมาย 

      3.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 

      3.2 ผู้เรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้     

ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

      3.3 ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่ ไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ 

            3.4 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            3.5 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 

2 จัดทำข้อมูลนักเรียน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 
3 ดำเนินการตามโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
นางนิศากร  ขำโชติ 

4 ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการ 

เรียนรู้ ทุกกิจกรรม 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 

5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานจัดการ

เรียนรู้ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
นางนิศากร  ขำโชติ 
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 5. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

     - เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ

จัดสรรงบประมาณ 

     - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

     - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 

นางนิศากร  ขำโชติ 

 

 

2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม)                         

2.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     (1) ภาษาไทย 

          - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้

แบบอิงมาตรฐาน 

          - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

          - แข่งขันทักษะภาษาไทย 

          - กิจกรรมอ่าน เขียนคำพ้ืนฐาน  

วันละ 5 คำ 

          - ตวิเข้มเต็มร้อย 

     (2) คณิตศาสตร์ 

          - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้

แบบอิงมาตรฐาน 

          - กิจกรรมท่องสูตรคูณ 

          - กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

          - กิจกรรมคณิตคิดวิเคราะห์  

          - กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

          - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

          - ตวิเข้มเต็มร้อย  

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค

นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค

นางธัญสิริ  ลิบลับ         

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 123 
 

 

       (3) วิทยาศาสตร์ 
          - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐาน 
          - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
          - ตวิเข้มเต็มร้อย  
       (4) ภาษาต่างประเทศ 
          - พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐาน 
          - กิจกรรมอ่านและเขียนคำพ้ืนฐาน 
วันละ 5 คำ 
          - กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
          - กิจกรรมวันสำคัญเจ้าของภาษา 
เช่น Chrismas  
          - Cross word/แข่งขันทักษะ   
ภาษาอังกฤษ 
          - ตวิเข้มเต็มร้อย  
2.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน             
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับกลุ่ม, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     2.5 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมบทเรียน 
     2.6 กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.7 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

มีนาคม 2562 

5,500 

 
 
 
 

5,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,736 
 

1,000 
 

53,264 
 

2,000 
1,000 

 
30,000 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค
นางนิศากร  ขำโชติ 

 
 
 

น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
 
นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
นายวรายุทธ  บุญวงค์ 
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(อ.3, ป.6, ม.3, ม.6) นางนิศากร  ขำโชติ 
3. ชัน้ประเมินผล 

     - กำกับ ดูแล และติดตามการ

ดำเนินงาน 

     - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

     - รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

- 

 

 

 

 

นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

     - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/

พัฒนางานต่อไป 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

- นางสุพรรษา ศรีศุภโชค 
 

6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ

พ้ืนฐาน (O- NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                               

2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน                   

(O- NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น                                       

3. นักเรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่ไปแข่งขัน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร         

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน

ทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ  

1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 

2. นักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่         

ไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ 

4. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น       

ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม          

วันอำลาสถาบันและภาคภูมิใจในตนเอง 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน 62,000 บาท (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามท่ีจ่ายจริง) 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

   1.1 ภาษาไทย  5,500  5,500 

   1.2 คณิตศาสตร์  5,500  5,500 

   1.3 วิทยาศาสตร์  5,500  5,500 

   1.4 ภาษาอังกฤษ  5,500  5,500 

2 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับกลุ่ม, เขตพ้ืนที่การศึกษา                 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 10,000  10,000 

3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน                     

(อ.3, ป.6, ม.3, ม.6)  

 30,000  30,000 

   62,000  62,000 

 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 

   8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์    

ที่กำหนด 

  8.2 คณะครูได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการเรียนรู้ 

   8.3 ครูมีเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพผู้เรียน  

ทุกระดับชั้น 

 

ประเมินผลงาน 

 

สำรวจ ประเมิน สังเกต 

 

ทดสอบ 

 

 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 

 

แบบสำรวจ แบบประเมิน 

แบบสังเกต 

แบบบันทึกข้อมูล 

 

ผลลัพธ์ 

   8.4 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น             

 

ประเมินผลงาน 

 

แบบประเมิน แบบสอบถาม 
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และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

   8.5 คณะครูได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการเรียนรู้ 

 

  8.6 โรงเรียนมีเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

 

สำรวจ ประเมิน สังเกต 

 

 

ทดสอบ 

 

แบบสำรวจ แบบประเมิน 

แบบสังเกต 

 

แบบบันทึกข้อมูล 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      9.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 

      9.2 นักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้     

ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

      9.3 นักเรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่ ไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ 

            9.4 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

            9.5 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม วันอำลาสถาบัน และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค) 

                      ครูชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

          (นางนิศากร  ขำโชติ) 

               หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการมัธยม 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ 

แผนงาน/งาน                วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ               

ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-

Based-Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง และคณะคร ู

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
  ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของครูและนักเรียน การจัดเตรียมสื่อต่างๆ 
สำหรับประกอบการค้นคว้าของครูและนักเรียน รวมทั้งรักษาสื่อต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ
ของห้องสมุด 
 2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและนักเรียน 
  2) จัดหาทรัพยากรของงานห้องสมุด  
 3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1) ครู นักเรียน และ ชุมชนทุกคน 
  2) ครู นักเรียน และ ชุมชนทุกคน ได้เข้าใช้บริการจากทรัพยากรห้องสมุดที่มีคุณภาพและคุ้มค่า 
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 4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 

งาน/กิจกรรมที่สำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) พัฒนางานห้องสมุด  30,000 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 
 (1) สำรวจวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ตามความ

จำเป็นเร่งด่วน 
   

 (2) จัดหาทรัพยากรตามโครงการ    
 (3) สำรวจและซ่อมแซมทรัพยากร    
 (4) จัดป้ายนิเทศ    
 (5) ให้บริการ การค้นคว้าห้องสมุด    
2) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 
 (1) แข่งขันทายภาพสุภาษิต    
 (2) แข่งขันทายภาพสุภาษิต    
 (3) แข่งขันเปิดพจนานุกรม    
 (4) ประกวดคำขวัญห้องสมุด    
 (5) ประกวดวาดภาพ    
3) ตอบปัญหาชิงรางวัลจากห้องสมุด   นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 

(1) ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป    
4) ยอดนักอ่าน   นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 

(1) กิจกรรมการยืมคืนของนักเรียน    
รวม  30,000.-  

 
 5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1) กลุ่มบริหารวิชาการ 
  2) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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6. ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับ

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

90% 1. ประเมินผลการใช้บริการ 
2. สอบถามความพึงพอใจร้อย

ละของครู นักเรียนและ
ชุมชนเข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุดมากข้ึน 

 
 

1. แบบประเมินผล                 
2. แบบสอบถาม  

2) มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

90% 1. จากคำตอบของนักเรียน         
ที่ส่งมาแต่ละคน 

2. การสังเกตผู้ส่งคำตอบ 

1. แบบประเมินผล                 
2. แบบสอบถาม 

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ครู นักเรียน และชุมชน ทุกคนเข้าใช้บริการมากข้ึน 
  2) ห้องสมุดมีทรัพยากรสนองความต้องการในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง) 

                    ครูชำนาญการพิเศษ 

   ลงชื่อ................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

          (นางนิศากร  ขำโชติ) 

               หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการมัธยม 

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 

แผนงาน/งาน                การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                            

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3)            

พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์           

ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุข ได้เปลี่ยนแปลงไป                  

ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจน 

ปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น                 

  ดังนั้น โรงเรียนบ้านระเริง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะที่ดีและ             
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มีสุนทรียภาพ ซ่ึงเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพ

ตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ สามารถพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพดีขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้แสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเพื่อหลีกเลี่ยงในสถานการณ์    

ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ           

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคล                

ในครอบครัว รวมทั้งการความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะ                   

ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

2.6 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างผลงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

    3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 

    3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

    3.1.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 

    3.1.6 นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ 
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กีฬา/นันทนาการ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    3.2.1 นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมมากข้ึน 

    3.2.2 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

    3.2.3 นักเรียน สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศเพ่ิมมากขึ้น 

    3.2.4 นักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเพ่ิมมากข้ึน 

    3.2.5 นักเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่นเพ่ิมมากขึ้น 

    3.2.6 นักเรียน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/

นันทนาการ เพ่ิมมากข้ึน 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางธัญสิริ  ลิบลับ 

2 สำรวจและจัดทำทะเบียนนักเรียน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางธัญสิริ  ลิบลับ 

3 ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางธัญสิริ  ลิบลับ 

4 ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางธัญสิริ  ลิบลับ 

5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางธัญสิริ  ลิบลับ 

 5. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

     - เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ

จัดสรรงบประมาณ 

     - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

     - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย.62  

- 

 

 

 

นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล 
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2. การดำเนินงานตามแผน (D) 

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ 

และมอบหมายภาระงาน 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

     กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านระเริง “ระเริงเกมส์”  

     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยในโรงเรียน 

     1) กิจกรรมเติบโตสมวัย 

     2) กิจกรรมใส่ใจดูแลฟัน 

     3) กิจกรรมรู้ทันโรค 

     4) กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร 

     5) กิจกรรมสุขาภิบาลที่ดี 

 

 

 

 

ธ.ค. 61 

 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

 

 

 

นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล 

 

นางธัญสิริ  ลิบลับ 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการออกกำลัง

กายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

6,000 นายชยาพล  ความดี 

3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 

1. นิเทศและติดตาม 

2. ประเมินผลโครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

- นางธัญสิริ  ลิบลับ

นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล 

4. การประเมิน / รายงานผล (A) 

1. สร้างเครื่องมือการประเมินผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

2. ประเมินผู้เรียนตามเครื่องมือที่สร้าง 

3. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

- นางธัญสิริ  ลิบลับ

นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล 
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6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ  

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3. นักเรียนร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ            

ตามจินตนาการ 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ                     

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ          

ตามจินตนาการได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

         เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน 28,200 บาท (สามารถถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะงบประมาณที่ใช้ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านระเริง “ระเริงเกมส์”  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยในโรงเรียน 

23,200 

 

 

 

 

 

 

 

23,200 
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     1) กิจกรรมเติบโตสมวัย 

     2) กิจกรรมใส่ดูแลกันฟัน 

     3) กิจกรรมรู้ทันโรค 

     4) กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร 

     5) กิจกรรมสุขาภิบาลที่ดี 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการออก

กำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

 

 

 

 

3,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

รวมงบประมาณ 28,200 3,000 28,200 3,000   

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ ร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษ  

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 85 

4. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 

5. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 

1. แบบสังเกตสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 

ออกกำลังกายของผู้เรียน 

2. แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อตนเองของ

ผู้เรียนด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและการ

แสดงออกทางสังคม 

4. ชิ้นงาน/รางวัล/ผลงานของผู้เรียน 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          9.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคและอยู่ร่วมในสังคม

อย่างมีความสุข 
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9.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด และมีเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน             

ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพ่ือนนักเรียนและเยาวชนให้คำปรึกษากับเพื่อนนักเรียน              

ด้านการเรียน ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

9.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9.4 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 

9.5 นักเรียนสามารถบูรณาการและสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 

 

(ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           

                               (นางธัญสิริ  ลิบลับ)   

                              คร ู

 

                       (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางวนิดา  ใช้คง)     

           หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป 

 

(ลงชื่อ )………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ                                                   

  (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์)                                                                                 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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รายละเอียดกิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเติบโตสมวัย  
ผู้รับผิดชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ 
วิธีดำเนินการ  1. สำรวจและจัดเตรียมแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบ สศ.3 ห้องพยาบาล          

ยา เวชภัณฑ์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเริง 

2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยบางด้วนตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน การเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ วัดสายตา และการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในรายที่มี
ปัญหาโรคต่างๆ เช่น กลาก เกลื้อน เหา อุบัติเหตุ และโรคอ่ืนๆ  

3. กรอกแบบบันทึกสถิติ และสรุปการเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพเด็กนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

4. ประสานงานและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งนักเรียน           
ที่เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของโรงเรียนรักษาต่อ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมใส่ใจดูแลฟัน  
ผู้รับผิดชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ 
วิธีดำเนินการ  1. สำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ เวลาและสถานที่ในการแปรงฟัน 

2. คณะกรรมการนักเรียนให้สัญญาณนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 
3. กรอกแบบบันทึกและสรุปการเฝ้าระวังปัญหาอนามัยในช่องปาก 
4. ประสานงานกับครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระเริง ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันไปรับการรักษา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรู้ทันโรค  
ผู้รับผดิชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ 
วิธีดำเนินการ  1. ครูสอนสุขศึกษาจัดทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคในหน่วยการเรียน 

2. ผู้นำอนามัย ผู้นำ อย.น้อย หมอน้อย ให้ความรู้ด้านสุขภาพและโรคต่างๆ                     
ที่หน้าเสาธงทุกวันพุธ 

3. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร  
ผู้รับผิดชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ 
วิธีดำเนินการ  1. จัดทำบันทึกการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

2. จัดอบรมผู้นำ อย.น้อย 
3. ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน 
4. พัฒนาปรับปรุง 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสุขาภิบาลดี  
ผู้รับผิดชอบ นางธัญสิริ  ลิบลับ 
วิธีดำเนินการ  1. จัดทำบันทึกแบบสำรวจโรงอาหาร น้ำดื่ม สุขา เครื่องเล่น 

2. ผู้นำ อย.น้อย ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร ตรวจน้ำดื่ม ตรวจห้องสุขา                
ตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตรวจห้องพยาบาล 

3. ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน 
4. พัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 139 
 

 
 
 

 

 

โครงการ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แผนงาน/งาน                การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู                       

และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1. หลักการและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

           (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

           (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้           



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 140 
 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

           (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

           (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา 

 (5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ

สะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้ ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

           (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

           มาตรา 24 กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องดำเนินการแนวทาง 6 ประการ หรือเท่าที่จะสามารถ

ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และลักษณะของวิชา 

การบริหารและการจัดการสถานศึกษา หมายถึงการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงาน

ของผู้บริหารร่วมกับครูหรือบุคคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือผู้บริหารร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้  

ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการดำเนินการในการเรียน          

การสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาทำการสอนใน

สถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืนๆ ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้เรียกว่า 

“ภาระกิจทางการบริหารการศึกษา” หรือ “งานบริหารการศึกษา” นั่นเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

การบริหารจัดการในสถานศึกษามีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ ซึ่งงานวิชาการถือได้ว่าเป็น

หัวใจสำคัญของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา

ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผล เพ่ือความก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ด้านงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น

ความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้น
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ผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการ อาจเป็นสหกรณ์ ร้านค้า หรือการจัดตั้งกองทุน มาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์

ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 3) ด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็น

ภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ

ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว อย่างอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 4) ด้านการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้          

โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ

การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ใช้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ตลอดจนการมีส่วน

ร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในการนี้ โรงเรียนบ้านระเริง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษา

ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ึนมา โดยต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้                 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ 

 2.  วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านผลผลิต   

        1. โรงเรียน มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 21 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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  3. โรงเรียน มีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ    

 3.2 ด้านผลลัพธ์   

1. โรงเรียน มีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้

ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง / วางแผนการปฏิบัติงาน 11–15 ต.ค. 2561 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

2 สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาการบริหารและการ

จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

1–5 พ.ย. 2561 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

3 ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการพัฒนา

กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษา 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 

 

นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

4 ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต.ค. 61 – ก.ย.62 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ต.ค. 61 – ก.ย.62 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

  

5. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

     - เสนอโครงการ/กิจกรรมและการจัดสรร

งบประมาณ 

     - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

     - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 

ต.ค. 61 

 

 

 นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 

2. การดำเนินงานตามแผน (D)   นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  
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1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ 
2. จัดทำหนังสือคำสั่งปฏิบัติราชการ              
เพ่ือมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม
โครงการ 
3. ดำเนินกิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน            
บ้านระเริง  
     กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
     กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     กิจกรรมที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

2,000 

 

 

2,000 

2,000 

 

2,000 

2,000 

 

 

3. การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. รายงานกิจกรรม 
2. แบบประเมินความสำเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การที่กำหนด 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

 

 

- นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค  

 

4. การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
2. วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติการ
กิจกรรมโครงการ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

- นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค 
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6. รายละเอียดเงินงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามท่ีจ่ายจริง)   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน

บ้านระเริง  

 2,000  2,000 

2  กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2,000  2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2,000  2,000 

4  กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 2,000  2,000 

5  กิจกรรมที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2,000  2,000 

  

 

 10,000  10,000 

7.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัด

การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการ
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บริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  การประเมินผล 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผล (C) 
1. สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 
    ตามโครงการ  
2. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงาน 
    โครงการนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

 
      
      ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 
 

นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด 
 

ขั้นปรับปรุง (A) 
1. ศึกษาสภาพปัญหาของการดำเนินกิจกรรม 
2. วางแผนกำหนดแนวทางเลือกเพ่ือการปรับปรุง 
    การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

 
 
     ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 
 

นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  โรงเรียน มีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

 9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 9.3  โรงเรียน มีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้               

ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
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(ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           

               (นางสุพรรษา  ศรีศุภโชค)   

                   ครูชำนาญการพิเศษ 

  

               (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางวนิดา  ใช้คง)   

            หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป 

 

    (ลงชื่อ )………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ     

แผนงาน/งาน                การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21               

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การส้รางขีดความสามารถ                 

ในการแข่งขัน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22–มาตรา 30 สรุปได้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เน้นความสำคัญท้ังความรู้  

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยจัดเนื้อหาสาระ  

และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา                 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการ

ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
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เรียน และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ                   

แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน             

ทีม่ีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคล          

ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (2) (4) (8) ระบุให้สถานศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

ในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านระเริง ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน              

โดยพฒันาภูมิทศันแ์ละสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                

เป็นสำคัญ มีการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการ                

เป็นผู้รู้ ใฝ่เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน มีความสุขในการเรียน รักท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้                 

ตามธรรมชาติ เน้นการฝึกปฏิบัติจรงิจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ทางโรงเรียนจึงจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่สนอง ต่อจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แหล่งเรียนรู้นั้นได้จัดไว้ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่น พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ไมด้อกไมป้ระดับ บ่อเลี้ยงปลา ต้นไม้ประจำโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ

โรงเรียนบ้านระเริง คือ การจัดบริเวณโรงเรียน การจัดอาคารเรียน การจัดห้องเรียน การจัดโรงอาหาร และการจัด

ห้องสุขา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพและศักยภาพตามช่วงวัยของผู้เรียน                  

โรงเรียนบ้านระเริง ในปีทีผ่่านมา พบว่ามีสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ไม่สมบูรณ์และมีปัญหาหลายประการ                

ทีต่้องปรับปรุงและพัฒนาคือ ปัญหาการจัดบริเวณโรงเรียนในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบ            

ภูมิทัศน์สวยงาม มีสถานทีพั่กผ่อนและสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลอดภัย การจัดอาคารเรียนในเรื่องของ             

ทางข้ึน-ทางลง อาคารสะดวกความเป็นระเบียบ ความสะอาดความปลอดภัย ตกแต่งสีสันสวยงาม แสงสว่าง

เพียงพอ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และป้ายนิเทศ การจัดห้องเรียน ในเรื่องของพฤติกรรมของ

ผู้เรียน ความสะอาดความปลอดภัย การจัดโต๊ะและทีน่ั่งเพียงพอ ตกแต่งห้องเรียนสวยงาม มุมเสริมประสบการณ์ 

และการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนมีความอิสระของการเรียน การจัดโรงอาหารในเรื่องของสุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาด 

ระเบียบในการรับประทานอาหาร ความสะอาดความปลอดปลอดภัยและบริการอาหารแก่นักเรียนที่ยากจน              

การจัดห้องสุขาในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัย ความสะดวก ห้องสุขามีเพียงพอและจัดภูมิทัศน์รอบ ๆ 
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สวยงาม ด้วยเหตุและผล การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนดังกล่าว โรงเรียนบ้านระเริง จึงมีความจำเป็นต้อง

จัดทำโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสม
กับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล, การปรับปรุงห้องสุขา
อนุบาล และ ฯลฯ  
 2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีอย่างพอเพียง 
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต   
        1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล ให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้                
ภายในโรงเรียนให้กับผู้เรียน 
  2. มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนอนุบาล  

 3.2 ด้านผลลัพธ์   

              โรงเรียนบ้านระเริง มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาลและมีห้องสุขา
ที่ถูกสุขลักษณะใช้งาน   

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

2 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับ

สภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

4 ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 
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5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

5.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     - เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ
จัดสรรงบประมาณ 
     - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
     - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อนุ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 
1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ 
2. จัดทำหนังสือคำสั่งปฏบิัติราชการ           
เพื่อมอบหมายงานในการจัดกิจกรรมโครงการ 
3. ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าอาคารอนุบาล 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อนุ  
 
 
 
 

นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อน ุ

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องสุขาที่ถูก

สุขลักษณะเพ่ือใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียน

อนุบาล 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อนุ 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 

1. รายงานกิจกรรม 

2. แบบประเมินความสำเร็จของการบริหาร

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการที่กำหนด 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อนุ 

 

 

การประเมิน/รายงานผล (A) 

1. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 

2. วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติการ

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

 นางสาวจฬุารัตน์  วงศ์อนุ 
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กิจกรรมโครงการ 

6.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล มีความสวยงาม            

และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

2. ปรับปรุงห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียน

อนุบาล 

โรงเรียนบ้านระเริง มีสภาพแวดล้อม   

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้มีอย่างพอเพียงและ

เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 

ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า

อาคารอนุบาลและการปรับปรุงห้องสุขา    

ที่ถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

7.  งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
อาคารอนุบาล  

  8,000 8,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ   30,000 30,000 

      

8.  การวัดและประเมินผล 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นประเมินผล (C)  นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ                  
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1. สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 
    ตามโครงการ  
2. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงาน 
    โครงการนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

      
      ก.ย. 62 

และคณะครู 
 

ขั้นปรับปรุง (A) 
1. ศึกษาสภาพปัญหาของการดำเนินกิจกรรม 
2. วางแผนกำหนดแนวทางเลือกเพ่ือการปรับปรุง 
    การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
     ก.ย. 62 

นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ                 
และคณะครู 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสม
กับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาลและการปรับปรุงห้องสุขา          
ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนอนุบาล 

 

 

(ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           

              (นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ)   

                             คร ู 

 

                      (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางวนิดา  ใช้คง)      

           หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป  

 

   (ลงชื่อ)………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นางสายฝน  สุวรรณรนิทร์) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

แผนงาน/งาน                 การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

สนองมาตรฐาน สพฐ.     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี                   

    สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง และคณะครู 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง (ระดับเหรียญทอง) 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีรัฐบาล ได้ประกาศกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติภายใต้

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

และแผนงานที ่3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ               

ยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา             

สีขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มีการ            

แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข  

ในการนี้โรงเรียนบ้านระเริง  จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือดำเนิน

กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน  

2.2 เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน  

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ  

3. เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเอง                    

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  

6. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  

นันทนาการ 

4. วิธีดำเนินการ  

4.1 วางแผนการจัดทำและอนุมัติโครงการ  

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  

4.3 ประชุมคณะกรรมการ  

4.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้  

4.4.1 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข จากวิทยากรภายนอก  

4.4.2 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ีต้านยาเสพติด  

4.4.3 กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ ต้านยาเสพติด  
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4.4.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ สำรวจ ค้นหากลุ่มเสี่ยง  

4.4.5 กิจกรรม To Be Number One  

4.4.6 กิจกรรมส่งครู และนักเรียน แกนนาอบรม เพ่ือรับผิดชอบด้านยาเสพติดและอบายมุข  

4.4.7 กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย  

4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในวันสำคัญ  

4.4.9 กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  

4.4.10 กิจกรรมสภานักเรียน  

4.4.11 กิจกรรมแนะแนว  

4.4.12 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  

4.4.13 กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาท ี(ผู้บริหาร ตำรวจ ทหาร ผู้นาชุมชน)  

4.4.14 กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

4.4.15 กิจกรรมจิตบำบัดในโรงเรียน  

4.5 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

5. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

   - วางแผนการจัดทำและอนุมัติโครงการ  

   - แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน  

   - ประชุมคณะกรรมการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 

2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

และอบายมุข จากวิทยากรภายนอก  

2.2  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

ต้านยาเสพติด  

2.3 กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ 

นันทนาการ ต้านยาเสพติด  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

20,000 นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 
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2.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ สำรวจ 

ค้นหากลุ่มเสี่ยง  

2.5 กิจกรรม To Be Number One 

2.6 กิจกรรมส่งคร ูและนักเรียนแกนนำ

อบรม เพ่ือรับผิดชอบด้านยาเสพติด                 

และอบายมุข  

2.7 กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย  

2.8 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของ

นักเรียนในวันสำคัญ  

2.9 กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  

2.10 กิจกรรมสภานักเรียน  

2.11 กิจกรรมแนะแนว  

2.12 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  

2.13 กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที    

(ผู้บริหาร ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน)  

2.14 กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2.15 กิจกรรมจิตบำบัดในโรงเรียน  

3. ชั้นประเมินผล 

     - กำกับ ดูแล และติดตามการ

ดำเนินงาน 

     - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

     - รายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 62 - 

 

 

 

 

นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

     - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินงาน/

พัฒนางานต่อไป 

ก.ย. 62 - นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง 
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6. งบประมาณที่ใช้  

ใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน  จำนวน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

(ถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริง) จำแนกตามรายการ ดังนี้  

6.1 ค่าวิทยากร   

6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

7. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

6.1 นักเรียนรู้จักป้องกันเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ      

ยาเสพติดและอบายมุขใน

โรงเรียน  

6.2 เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด

และอบายมุขในโรงเรียน  

 

 

6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี

และมีสุนทรียภาพ  

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนำ้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ

อบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

และปัญหาทางเพศ  

 

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม  

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  

6. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 

8. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กำลังกายสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละของผู้เรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ  

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  
- การตรวจเอกสาร

- แบบสัมภาษณ์  
- แบบตรวจเอกสารและ          
แบบรายงาน  
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ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
4. ร้อยละของผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5. ร้อยละของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
6. ร้อยละของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก การเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ  

หรือผลงาน  - แบบประเมินความพึงพอใจ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ห่างไกลจากปัญหา      

ยาเสพติด 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  

             (นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง) 

                                  ครผูู้ช่วย 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                 (นางวนิดา  ใช้คง) 

                   หวัหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

แผนงาน/งาน                การบริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา

ตามความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท                    

ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นายปริฉัตร  สัจจา และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เป็นรากฐาน

สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นของการ

สร้างอาชีพ  ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในสภาวการณ์

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี                

อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความ

แตกต่างกันมากข้ึน ผู้คนจำนวนมากหลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษา และข้ามวัฒนธรรม              

มาอาศัยอยู่รวมกันและทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโลก การทำงานปรับเปลี่ยนจากการทำงาน

ที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกันและทำงานในสายงานเดียวกัน จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกท่ีเต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้อง 
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วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบันและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน มีจุดมุ่งหมายสำคัญ

ร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกันนำไปสู่การ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single market) เพ่ือรองรับการปรับตัว 

การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี  โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกัน 

ของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและการรับรองระบบเทียบหน่วยกิต ระหว่างกันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทาง

การศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากำลังคนให้เป็นมาตรฐาน

เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ  ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมายความว่าเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระ

วิชาและได้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ

ชีวิตและอาชีพ เพ่ือความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัด

การศึกษาจะต้องพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูป

การศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ. 2558 - 2564) มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน             

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  และจากแนวโน้มการ

ปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชำนาญในการปฏิบัติ

มากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตำรา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม  

 การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน (ไทยแลนด์ 4.0) สถานศึกษาทุกระดับ                 

ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน (ผู้เรียน 4.0) ให้สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้วยนวัตกรรม ทำให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การที่ผู้เรียนจะสร้างนวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอน  

ให้มากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แต่ยังมีครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา                

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านระเริง ในฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น               

ในตำบลระเริง จึงมีโครงการพัฒนาครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา                    

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เป็นการพัฒนา
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ศักยภาพของผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

      2.1 ผลผลิต 

             1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบหลักสูตรและการสอน   

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 

  

            2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนพัฒนา

ทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรม

มาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการเรียนรู้                            

มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง                  

กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

              3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction)  

ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  ได้แก่ การสำรวจความต้องการ

ของถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการ

เรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

             4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ               

ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด                 

ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

      2.2 ผลลัพธ์ 

             2.2.1 ครูผู้สอนให้มีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัด      
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การเรียนการสอนและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21  

(21st Century Curriculum & Instruction) 

             2.2.2 ครูผู้สอนระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนพัฒนา

ทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรม

มาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการเรียนรู้                            

มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง                  

กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

                   2.2.3 ครูผู้สอนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 

ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  ได้แก่ การสำรวจความต้องการ

ของถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการ

เรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

                  2.2.4 ครูผู้สอนองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ่าน 

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด          

ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

3. เป้าหมาย 

      3.1 ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  

(21st Century Curriculum & Instruction) ในระดับด ี

      3.2 ครูผู้สอนทุกคนมีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนพัฒนา

ทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรม

มาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการเรียนรู้                            
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มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง                  

กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ในระดับดี 

      3.3 ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction)  

ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  ได้แก่ การสำรวจความต้องการ

ของถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการ

เรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี 

            3.4 ครูผู้สอนทุกคนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด

ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นายปริฉัตร  สัจจา 

2 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นายปริฉัตร  สัจจา 

3 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพครู           

และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 นายปริฉัตร  สัจจา 

4 ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ก.ย. 62 นายปริฉัตร  สัจจา 

5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ก.ย. 62 นายปริฉัตร  สัจจา 
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5. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 

     - เสนอโครงการ/กิจกรรมและการ

จัดสรรงบประมาณ 

     - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

     - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 

ต.ค. 61 

 

 

  

นายปริฉัตร  สัจจา  

การดำเนินงานตามแผน (D) 

1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ 

2. จัดทำคำสั่งปฏิบัติราชการ เพ่ือมอบหมาย

หน้าที่ในการจัดกิจกรรมโครงการ 

3. ดำเนินกิจกรรม 

     3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

หลักสูตรและการสอน ตามระบบหลักสูตร

และการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st 

Century Curriculum & Instruction) 

     3.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตามระบบหลักสูตรและการสอน ในศตวรรษ

ที่ 21 (21st Century Curriculum & 

Instruction) 

 

พ.ย. 61 

พ.ย. 61 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

3,220 

 

 

 

3,220 

 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา           

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา  

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา  

 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการ ตามระบบหลักสูตรและ

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

3,220 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา  
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การสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 

Curriculum & Instruction)        

     3.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(21st Century Curriculum & 

Instruction) ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.4-6) 

     3.5 จ้างบุคลากร เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

(พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล, คนสวน) 

     3.6 จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน

เปรียบเทียบ 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

3,220 

 

 

 

 

 

113,500 

 

 

25,184 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา  

 

 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา  

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา 

การติดตาม / ตรวจสอบ (C) 

1. รายงานกิจกรรม 

2. แบบประเมินความสำเร็จของการบริหาร

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติการที่กำหนด 

ก.ย. 62 

 

 

- นายปริฉัตร  สัจจา  

 

 

การประเมิน / รายงานผล (A) 

1. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 

2. วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการ 

ก.ย. 62 - นายปริฉัตร  สัจจา 
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6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
    1. ครูผู้สอนมีศักยภาพและมีทักษะตามสมรรถนะ
วิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบ
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Curriculum & Instruction)  
    2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้            
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ     
และทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับผู้เรียน 
พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยี                
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนานวัตกรรมมาใช้ เพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้นำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือการบริหารและการเรียน
การเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอน               
ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Curriculum & Instruction) ที่เน้น
สมรรถนะสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6)  ได้แก่ การสำรวจความต้องการของ
ถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและ
จัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี     
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    1. ครผูู้สอนมีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้
เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบ
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษ ที่ 21 (21st Century 
Curriculum & Instruction) 
     2. ครูผู้สอนมีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการ
ประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับผู้เรียน พัฒนาทักษะครู
และนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน  
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมมาใช้      
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นำเทคโนโลยี          
มาใช้เพ่ือการบริหารและการเรียนการเรียนรู้                   
มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน           
ทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอน                   
ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3. ครูผู้สอนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Curriculum & Instruction) ที่เน้น
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6)  ได้แก่ การสำรวจความต้องการ 
ของถิ่นฐาน ระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้   
บูรณาการระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัด 
และความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
และจัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี             
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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     4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อ เพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ่านระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของ
ประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด 
ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

     4. ครูผู้สอนองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อ เพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ่านระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของ
ประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด
ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

7. รายละเอียดการเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน 151,564 บาท  (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร                  

และการสอน ตามระบบหลักสูตรและการสอน            

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & 

Instruction) 

 3,220  3,220 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามระบบหลักสูตร

และการสอน ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Curriculum & Instruction) 

 3,220  3,220 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีใน

สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Curriculum & Instruction) 

 3,220  3,220 

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Curriculum & Instruction) ที่เน้นสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ตอนปลาย (ม.4-6) 

 3,220  3,220 
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5 จ้างบุคลากรเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษา (พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล, คนสวน) 

113,500   113,500 

6 จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเปรียบเทียบ  25,184  25,184 

  113,500 38,064  151,564 

 

 

 

 

 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 

ผลผลิต 

   1. จำนวนครูผู้สอนมีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  

(21st Century Curriculum & Instruction) 

ประเมินผลงาน 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 

   2. จำนวนครูผู้สอนทุกคนมีระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน           

เป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนพัฒนา

ทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมมาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารและการเรียนการเรียนรู้                   

มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม         

และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ประเมินผลงาน 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 

   3. จำนวนครูผู้สอนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st ประเมินผลงาน 
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Century Curriculum & Instruction) ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ได้แก่ การสำรวจความ

ต้องการของถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ การจัด

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผล

ตามสภาพจริง การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career 

Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 

   4. จำนวนครูผู้สอนทุกคนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้สื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนา

ต่อยอดได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

สำรวจ  

ประเมิน  

สังเกต 

ทดสอบ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์ 

   1. ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  

(21st Century Curriculum & Instruction) อยู่ในระดับดี 

ประเมินผลงาน 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 

   2. ครูผู้สอนทุกคนมีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับผู้เรียน พัฒนาทักษะครูและ

นักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมมาใช้เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินผลงาน 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 
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นำเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือการบริหารและการเรียนการเรียนรู้ มีกระบวนการ

เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียน

การสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ในระดับดี 

   3. ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Curriculum & Instruction) ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ได้แก่ การสำรวจความต้องการของถิ่น

ฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning 

Intergration) กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัด

และความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง                  

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career Path และ             

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี 

ประเมินผลงาน 

สำรวจ 

สังเกต 

ทดสอบ 

   4. ครูผู้สอนทุกคนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                   

โดยใช้สื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนา

ต่อยอดได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค อยู่ในระดับดี  

สำรวจ  

ประเมิน  

สังเกต 

ทดสอบ 

 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      9.1 ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนและเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  

(21st Century Curriculum & Instruction)  

      9.2 ครูผู้สอนทุกคนมีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนพัฒนาทักษะครูและ

นักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมมาใช้                  
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เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารและการเรียนการเรียนรู้ มีกระบวนการ

เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น  

      9.3 ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction)  

ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ได้แก่ การสำรวจความต้องการ 

ของถิ่นฐานระดับท้องถิ่น การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น (Learning Intergration) กิจกรรมการ

เรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำ Career Path และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้  

            9.4 ครูผู้สอนทุกคนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปขยายผลและพัฒนาต่อยอด

ได้ตามบริบทของสถานศึกษาในภูมิภาค 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  

                (นายปริฉัตร  สัจจา) 

                          ครูชำนาญการพิเศษ 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายปริฉัตร  สัจจา) 

                 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

              (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ กิจกรรมวันสำคัญ 

แผนงาน/งาน                การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ                

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี

ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางนิภาพร  ไทยกิ่ง และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                        

  กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทยสืบทอดประเพณีอันดี

ของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รู้

ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถ
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ของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือและทาง

โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน โรงเรียนบ้านระเริง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  ความหมายและขอบข่าย 

วันสำคัญคือวันที่มีความสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทางจิตใจ                

และเป็นวันสำคัญที่ยึดถือวันมาเป็นประจำทุกปี  ประกอบด้วยวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วันคริสมาสต์ 

          2. วันขึ้นปีใหม่ 

          3. วันเด็กแห่งชาติ 

4. วันไหว้ครู 

5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  

6. วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยแห่งชาติ 

7. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

8. วันแม่แห่งชาติ 

9. วันวิทยาศาสตร์ 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  

 3.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 3.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 

 3.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

4.  เป้าหมาย 

 4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 

 4.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  

 4.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
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 4.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ในวันศุกร์และ                  

รับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

5.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5.1 นักเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ 

5.2 นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

5.3 ชุมชนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

          5.4 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการสวดมนต์ในวันศุกร์และอบรม

นักเรียนทุกคน 

 

 

6.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการและกำหนดแนวปฏิบัติ 1 - 15 ต.ค. 61 ผู้บริหาร, คณะครู 

2 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผู้บริหารและงานการบริหารทั่วไป 

      4.1 วันคริสมาสต ์ ธ.ค. 62 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง 

      4.2 วันขึ้นปีใหม่ ธ.ค. 62 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง 

      4.3 วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 62 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง 

      4.4 วันไหว้ครู  มิ.ย. 62 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก 

 
     4.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา                         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

28 ก.ค. 62 นายชยาพล  ความดี 

 
     4.6 วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติดและ

ภาษาไทยแห่งชาติ  

29 ก.ค. 62 นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง            

นายชยาพล  ความดี 

      4.7 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15 ก.ค. 61 นายสุวิท  ภู่ขวัญ 

      4.8 วันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค. 62 นางปาณิศา  เคนมี 
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      4.9 วันวิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 62 นางนิศากร  ขำโชติ 

3 ติดตามประเมินผล  ก.ย. 62 ผู้บริหารและงานการบริหารทั่วไป 

4 สรุปรายงานผล ก.ย. 62 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน  59,656  บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 

 

 

 

ที ่

ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการและกำหนดแนว

ปฏิบัติ 

      

2 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 

      

  4.1 วันคริสมาสต์ - - 22,500 - - 22,500 

  4.2 วันขึ้นปีใหม่       

  4.3 วันเด็กแห่งชาติ - - 9,500 - - 9,500 

  4.4 วันไหว้ครู - - 1,000 - - 1,000 

  4.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา                         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

      

  4.6 วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติด

และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- - 1,000 - - 1,000 

  4.7 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - - - - - - 

  4.8 วันแม่แห่งชาติ - - 1,000 - - 1,000 
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  4.9 วันวิทยาศาสตร์ - - 10,000 - - 10,000 

3 ติดตามประเมินผล - - - - - - 

4 สรุปรายงานผล - - - - - - 

7.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

   7.1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  

   7.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

   7.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ

ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 

   7.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 

ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ  

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 

2. สังเกต   

3. ประเมินโครงการ  

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. แบบประเมินโครงการ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 

8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  

8.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 

8.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์วันศุกร์และ                

รับการอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นางนิภาพร  ไทยก่ิง) 

                          ครูชำนาญการพิเศษ 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                (นางวนิดา  ใช้คง) 

                  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

              (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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ชื่อโครงการ                        สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 

แผนงาน/งาน                     การบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ                

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี

ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
 

  
1. หลักการและเหตุผล 

สภานักเรียนเป็นกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหนึ่ง  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียน           
ตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์ท่ีจะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้
ธรรมมาภิบาล เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง  
เข้มแข็งของสังคมไทย เป็นการพัฒนานักเรียนให้สามารถดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล มีวินัย เคารพกติกา   
มีจิตอาสาเพ่ือสังคม รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี  กิจกรรมสภานักเรียนสามารถช่วย            
แบ่งเบาภาระของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของเพ่ือนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี 

3. เพ่ือชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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4. เพ่ือสืบสานความรู้  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

5. เพ่ือเป็นผู้นำเพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
 

3. เป้าหมาย  
คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน ดำเนินกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีจิตอาสาในการพัฒนา 

โรงเรียน ชุมชน บนพื้นฐานประชาธิปไตย 
4. มีวิธีการ ขั้นตอน และการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
3. ดำเนินการ 
  3.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน/ 
จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  3.2 วางแผนการดำเนินตามโครงการ 
ต่างๆ ได้แก่โครงการ 
- ห้องเรียนสะอาดปราศจากรอยขีดเขียน 
- งามมารยาทอย่าง บร. 
- บร. News 
- บร.สะอาด ปราศจากขยะ 
- สะดวกปลอดภัยคือหัวใจจราจร 
- เพ่ือนใจวัยเรียน 
- ชวนใจให้อ่าน ชวนตาให้มอง 
- มาดเท่ห์ดูเนี๊ยบ เป็นระเบียบวินัย 
- ประชาสัมพันธ์วัยจิ๋ว 
- สุขาน่าใช้ 
- สมุดบันทึกความดี 
   3.3 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดใน 
โครงการ 

4. ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 

ต.ค. 62 
ต.ค. 61– ก.ย. 62 
ต.ค. 61– ก.ย. 62 

พ.ค. 62 
 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 
 

ต.ค. 61– ก.ย. 62 

นางสาวจามีกร ใยเพ็ง 
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5.  ทรัพยากร 
  5.1 บุคลากร 
  - คณะกรรมการสภานักเรียน 
  - นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริงทุกคน 
 5.2 งบประมาณ 
   - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน     20,000  บาท 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ    30,000  บาท 
      รวม  50,000  บาท 
6.  การควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศ 

สภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรม 
เพ่ือส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- สรุปรายงาน 

2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ          
ของตังเองและเพ่ือนนักเรียน           
โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย              
และแนวทางสันติวิธี 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดย 
ใช้กระบวนการประชาธิปไตย และ 
แนวทางสันติวิธี 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- สรุปรายงาน 

3. ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วม           
ในการพัฒนาโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- สรุปรายงาน 

4. สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา  
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

นักเรียนร้อยละ 75 สืบสานความรู้ 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
- สรุปรายงาน 

5. เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของชุมชนและสังคม 
 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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- สรุปรายงาน 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สภานักเรียนได้ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 
 7.2 สภานักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 7.3 สภานักเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสงบสุข 
 7.4 สภานักเรียนได้ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในกลุ่มเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           
                            (นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง)   
                               ครูชำนาญการพิเศษ 

  
                                     (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางนิศากร  ขำโชติ)   
                          หัวหน้ากลุม่งานวิชาการมัธยม 
  

              (ลงชื่อ )………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                                     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

แผนงาน วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี               

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                               

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)   

พ.ศ.2553 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและ           
อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                 
และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนบ้านระเริง เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา               
สภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน มีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
ตั้งอยู่ในแถบเนินเขา เป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอวังน้ำเขียวกับอำเภอปากช่อง การคมนาคมไม่สะดวกเพราะไม่มี



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านระเริง                                                                             
 หน้าที่ 183 
 

รถโดยสารประจำทาง ประชาการส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อ่ืน มีฐานะยากจน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานต่างจังหวัด มีแหล่งที่อยู่
ไม่แน่นอนจึงทิ้งบุตรหลานให้อยู่กับกับญาติพ่ีน้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องการศึกษา
และความเป็นอยู่เท่าที่ควร อีกท้ังยังต้องช่วยครอบครัวทำมาหากินเด็กไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา 
โรงเรียนบ้านระเริง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ มีจำนวนนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จำนวน 118 คน ยังขาดปัจจัยในทุกด้าน ในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จุดเน้นของโรงเรียนบ้านระเริง  
นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการ          
เข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูง ซึ่งในจุดเน้นด้านการให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน              
ยังไม่เด่นชัด นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังขนาดทักษะสำคัญ ในด้านนี้ประกอบกับท่ี
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบ        
ที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)                   
ใน 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งในด้านทักษะความสามารถ มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะการคิด
ขั้นสูง มีทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการสื่อสาร              
อย่างสร้างสรรค์ ในด้านคุณลักษณะมุ่งเน้นให้นักเรียน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สำหรับด้านการจัดการเรียนรู้
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปและสร้างความรู้ด้วยตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในส่วนของการวัดและประเมินผล             
มีจุดเน้นในการใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการวัดและ
ประเมินผลสภาพจริง ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

จากสภาพปัญหาอุปสรรค จุดเน้นและความต้องการดังกล่าว โรงเรียนบ้านระเริง จึงถือเป็นความจำเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียนในด้านวิชาชีพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมิน
ต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน         
ได้มีความรู้ด้านอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการจัดการศึกษาทีส่่งเสริมอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
โรงเรียนบ้านระเริง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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2. เพ่ือจัดกระบวนการการเรียนการสอนในการส่งเสริมสู่การมีอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านระเริง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านระเริง  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
3. เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านระเริง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสู่การมีอาชีพ 
 
 
 
2. เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านระเริง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพ                 
ในท้องถิ่น ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน และความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต 

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /         

วางแผนการปฏิบัติงาน 
11 – 15 ต.ค. 2561 - น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

2 สำรวจและจัดทำทะเบียน      
แหล่งเรียนรู้ 

1 – 5 พ.ย. 2561 - น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

3 การพัฒนาการจัดการศึกษา                 
ด้านอาชีพของนักเรียน                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 20,000 บาท น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
จัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 

ก.ย. 62 - น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

5 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน
จัดการเรียนรู้ 

ก.ย. 62 - น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 
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รวมทั้งหมด (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 บาท  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. การประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อวางแผนจัดทำ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
นโยบายภาครัฐ นโยบายของโรงเรียน มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
ต.ค. 61 

 
 
 

 

 
น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

 
 
 
 

2. การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อสำรวจข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น 
อาชีพที่นักเรียนสนใจ อาชีพที่เป็นความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบันและอนาคต และความพร้อมของ
โรงเรียนในการส่งเสริมอาชีพของนักเรียน 

พ.ย. 61 น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. การประสานร่วมมือกับโรงเรียนทีเ่ปิดทำการเรียน
การสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาครูและ
แสวงหาวิทยากรภายนอก โดยประสานความร่วมมือ
กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 
 
 

 
4. การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิด 
ทำการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดทำรายวิชาเพ่ิมเติมหรือ
กลุ่มสนใจงานอาชีพ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 
 

5. การสนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาและการใช้กลุ่มสนใจงานอาชีพ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 น.ส.จามีกร  ใยเพ็ง 
 

ขั้นดำเนินการ (D)  
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ

ต.ค. 61 – ก.ย. 62  
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นักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) โดยมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
     กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพด้านด้านงานช่าง 
     กิจกรรมที่ 2 งานอาชีพด้านคหกรรม 
     กิจกรรมที่ 3 งานอาชีพด้านงานทั่วไป 

 
 

นายชยาพล  ความดี 
นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง 
นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

3. ชั้นประเมินผล (C) 
     - กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน 
     - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
     - รายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 62 

 
นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง 

 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
     - รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
ก.ย. 62 

 
นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง 

 
 
6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 

6.1 งบประมาณโครงการ 20,000 บาท 
6.2 บุคลากรในโครงการ รวมทั้งสิ้น 118 คน โดยจำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

6.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จำนวน 118 คน 

6.2.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน 

6.2.3 ครผูู้สอนโรงเรียนบ้านระเริง จำนวน 21 คน 
6.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านระเริง จำนวน 15 คน 
6.2.6 ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน 

7. งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จำนวน 20,000 บาท (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพด้านงานช่าง                     

   - การทำบล็อคตัวหนอน 

  

3,000 

  

3,000 
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   - งานช่างเชื่อมโลหะ 

   - การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติ 

2,000 

1,000 

2,000 

1,000 

2 กิจกรรมที่ 2 งานอาชีพด้านงานคหกรรม 

   - การทำขนมไทย 

   - เครื่องดืม่สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

  

2,000 

1,000 

  

2,000 

1,000 

3 กิจกรรมที่ 3 งานอาชีพด้านงานทั่วไป 

   - การแสดงดนตรีสากล  

   - การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองร่วมสมัย 

   - การตัดผมชาย 

 

 

 

 

 

 

1,000 

1,000 

1,000 

 

1,000 

1,000 

1,000 

  2,800 15,000 2,200 20,000 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนบ้านระเริง มีหลักสูตรที่ส่งเสริม
กระบวนการการเรียนการสอนสู่การมีอาชีพ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมสู่การมีอาชีพทุกคน 

1. แบบประเมินหลักสูตรที่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนการ
สอนสู่การมีอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
2. แบบประเมินความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียน
การสอนสู่การมีอาชีพให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ที่กำหนด 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางด้านอาชีพ ที่สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของ

นักเรียน และความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต 
 9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 
ศึกษาด้านอาชีพของนักเรียน 
 9.3 มีแนวทางในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ที่สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่นความสนใจของนักเรียน    
และความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต 
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 9.4 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการโครงการพัฒนาการ                   
จัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียน 

9.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ที่จะส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการ             
จัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียน 

9.6. นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อเกี่ยวกับงานวิชาชีพ              
ที่ถนัดและสนใจ 
 

 
 (ลงชื่อ)……..……………………………….……ผู้เสนอโครงการ           

                 (นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง)   
                    ครูชำนาญการพิเศษ 

  
                      (ลงชื่อ) …………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนิศากร  ขำโชติ)   
             หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการมัธยม 
  

   (ลงชื่อ )………….………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อนุบาล 2–มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

แผนงาน วิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี             

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านระเริง 

ผู้รับผิดชอบ นางนิศากร  ขำโชติ และคณะครู 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                          ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ให้ความสำคัญต่อกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ               

และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรม            

สุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคล ตลอดจนสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน

แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย                   

ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะที่เข้มแข็งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการเรียนรู้

ระดับสูงขึ้นไปและดำรงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข เกิดความมั่นใจ มีเจตคติที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรม
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ประเพณี  โดยอาศัยกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน             

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ             

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความรู้ ทักษะและ   

เจตคตทิี่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มีความคิดริเริ่ม 

และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตามที่โรงเรียนกำหนดปรากฏชัดเจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ 

มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหงรังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี           

ในครอบครัว มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ และมีความรู้สึก  

ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ทัศนศึกษา และการบริการ

สารสนเทศ/ICT  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพทั้งด้านความรู้ 

ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำ

พัฒนาตนเองได้และส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ คิดวิเคราะห์ได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  

 ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านระเริง จึงไดเ้ล็งเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนา 

กลุ่มกิจการนักเรียนและกลุ่มงานบริหารวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 2.2 เพ่ือฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

            2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
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          2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

3.1 เชิงปริมาณ 

   1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 100 % 

   2) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญๆ ทุกกิจกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 

   1) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

   2) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 

   3) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

   4) นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

 

4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

11–15 ต.ค. 61 นางนิศากร  ขำโชติ 

2 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 1–5 พ.ย. 61 นางนิศากร  ขำโชติ 

3 ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 นางนิศากร  ขำโชติ 

4 ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ 

ทุกกิจกรรม 

ก.ย. 62 นางนิศากร  ขำโชติ 

5 สรุปรายงานผล การดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ก.ย. 62 นางนิศากร  ขำโชติ 

 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวิชาการ     
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1.1 กิจกรรมวิชาการ       

(อ.2, อ.3) 

   - กิจกรรม

นักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.2 กิจกรรมวิชาการ               

(ป.1-6) 

   - ค่าย A WORD A DAY 

1.3 กิจกรรมวิชาการ      

(ม.1-3) 

   - ค่าย English Time 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

(งบประมาณ 4,860 บาท) 

 

 

 

 (งบประมาณ 2,000 บาท) 

  

 

(งบประมาณ 2,000 บาท) 

 

 

 

นางพุทธมนต์  นามปัญญา 

 

 

 

นางสาวสุนนัทา  โสบกระโทก 

 

 

นายปริฉัตร สัจจา 

 

 

 

 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 1.4 กิจกรรมวิชาการ            

(ม.4-6) 

- 

 

- - 

2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-

เนตรนารี 

2.1 ปฐมวัย (อ.2, อ.3) 

   - ค่ายคุณธรรม 

 

2.2 ประถมศึกษา (ป.1-6) 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านระเริง 

(งบประมาณ 5,000 บาท) 

 

 

 

 

นางพุทธมนต์ นามปัญญา 
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1) ลูกเสือสำรอง (ป.1-3) 

 

2) ลูกเสือสามัญ (ป.4-6) 

 

3) ค่ายคุณธรรม (ป.1-6) 

 

  2.3 มัธยมศึกษาตอนต้น     

(ม.1-3) 

1) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่          

(ม.1-3) 

2) ค่ายคุณธรรม (ม.1-3) 

 

 2.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.4-6) 

  -  ค่ายคุณธรรม  

ธ.ค. 61 

 

ธ.ค. 61 

 

พ.ย. 61 

 

 

 

ก.พ. 62 

 

ก.ค. 62 

 

 

 

ก.ค. 62 

โรงเรียนบ้านระเริง 

(งบประมาณ 2,000 บาท) 

ค่ายลูกเสือชั่วคราวคลองดินดำ 

(งบประมาณ 31,000 บาท) 

วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน 

(งบประมาณ 12,000 บาท) 

 

 

ณ สวนสัตว์นครราชสีมา,                

(งบประมาณ 21,000 บาท)                  

วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน 

(งบประมาณ 20,000 บาท) 

 

 

วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน

(งบประมาณ 1,000 บาท) 

นางปาณิศา  เคนมี 

 

นางนิภาพร  ไทยกิ่ง 

 

นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก 

 

 

 

นายสมมิตร  เครื่องกลาง 

 

น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ 

 

 

 

น.ส.ลัดดาวัลย ์ กาญจนะ 

3 กิจกรรมทัศนศึกษา 

3.1 ปฐมวัย (อ.2, อ.3) 

 

3.2 ประถมศึกษา (ป.1-6) 

 

3.3 มัธยมศึกษา (ม.1-3) 

 

 

 

3.4 มัธยมศึกษา (ม.4-6) 

 

ก.พ. 62 

 

ก.พ. 62 

 

มี.ค. 62 

 

 

 

มี.ค. 62 

 

ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา 

(งบประมาณ 7,500 บาท)            

ณ สวนสัตว์นครราชสีมา,                

(งบประมาณ 22,500 บาท) 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา                   

ณ จังหวัดชลบุรี 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ 

และคณะครูปฐมวัย                

นส.ฉัตรยุพา  ลาภกระโทก 

  

นางนิศากร  ขำโชติ 

 

 

 

นางวนิดา  ใช้คง 
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 มหาวิทยาลัยบูรพา                   

ณ จังหวัดชลบุรี 

(งบประมาณ 14,000 บาท) 

4 กิจกรรมสารสนเทศ/ICT 

4.1 ปฐมวัย (อ.2, อ.3) 

   1) กิจกรรมการเรียน       

      การสอนโดยใช้ห้อง  

      คอมพิวเตอร์                 

      (40 ชั่วโมง/ปี) 

4.2 ประถมศึกษา (ป.1-6) 

   1) กิจกรรมการเรียน     

       การสอนโดยใช้ห้อง  

       คอมพิวเตอร์  

      (40 ชั่วโมง/ปี) 

   2) กิจกรรมอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนบ้านระเริง 

(งบประมาณ 5,000 บาท) 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนบ้านระเริง 

(งบประมาณ 2,010 บาท) 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนบ้านระเริง 

(งบประมาณ 2,010 บาท) 

 

นางพุทธมนต์ นามปัญญา 

และคณะครูปฐมวัย 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

 4.3 มัธยมศกึษา (ม.1-3) 

    1) กิจกรรมการเรียน     

       การสอนโดยใช้ห้อง  

       คอมพิวเตอร์  

      (40 ชั่วโมง/ปี) 

   2) กิจกรรมอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

4.4 มัธยมศึกษา (ม.4-6) 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

(งบประมาณ 1,780 บาท) 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

(งบประมาณ 1,780 บาท) 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  

 

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

 

นายปริฉัตร  สัจจา 

 

 

นายวรายุทธ  บุญวงค์ 
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    1) กิจกรรมการเรียน     

       การสอนโดยใช้ห้อง  

       คอมพิวเตอร์  

      (40 ชั่วโมง/ปี) 

   2) กิจกรรมอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

 

 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

(งบประมาณ 1,725 บาท) 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

(งบประมาณ 1,725 บาท) 

 

 

 

นายวรายุทธ  บุญวงค์ 

 

6.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) ของโครงการ ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) 

   1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม           

ตามความสนใจ  

   2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ๆ 

ทุกกิจกรรมแห่งประชาธิปไตย 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

   2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 

   3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

   4. นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทาง 

แห่งประชาธิปไตย 

7.  งบประมาณที่ใช้ (ถัวจ่ายทุกกิจกรรมตามที่จ่ายจริง) 

หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน  200,750  บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. อนุบาล 2, 3  จำนวน  23,220  บาท 

2. ประถมศึกษา  จำนวน  71,520  บาท 

3. มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  76,560  บาท 

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  29,450  บาท 
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8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 

1. กิจกรรมวิชาการ 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 

4. กิจกรรมสารสนเทศ/ICT 

 

การสังเกต/การสัมภาษณ์/ 

การตรวจสถิติเอกสาร 

 

แบบการสังเกต/แบบสัมภาษณ์                        

แบบสัมภาษณ์/แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. กิจกรรมวิชาการ 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 

4. กิจกรรมสารสนเทศ/ICT 

 

การสำรวจความพึงพอใจ 

 

แบบสัมภาษณ์/ 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ทำให้นักเรียนมีพัฒนาครบทุกดา้น ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 9.2 ทำให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

            9.3 ทำให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

            9.4 ทำให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ลงชื่อ.………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางนิศากร  ขำโชติ) 

                                                                  ครชูำนาญการพิเศษ 

 

ลงชื่อ.………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                              (นางสพุรรษา  ศรีศุภโชค) 

                  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา 

                                                  ลงชื่อ.………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                              (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 
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ส่วนที่ 4 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
                 

การกำกับ ติดตาม  
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ                       
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.  มีการนิเทศ  กำกับ ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม  

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามระยะเวลา โดยประเมินจาก 
 1.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
 3.  แบบสอบถาม 
การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

การรายงานผลโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการภายใน    
5  วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม  เป็นรูปเล่มอย่างน้อย 2 ชุด  และจัดเก็บในที่ปลอดภัย       
สืบค้นง่าย 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านระเริง 

ที ่81/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ                 
มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยอำนาจมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1.  นายสินประเสริฐ  เวหา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  นายสุวิท  ภู่ขวัญ   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย     
 3.  นางปาณิศา  เคนมี  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 4.  นางวนิดา  ใช้คง   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 5.  นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 6.  นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 7.  นางนิศากร  ขำโชติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 8.  นางนิภาพร  ไทยก่ิง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 9.  นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 10.  นายสมมิตร  เครื่องกลาง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 11.  นายปริฉัตร  สัจจา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 12.  นายวรายุทธ  บุญวงค์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย   
 13.  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง คร ู   ผู้ช่วย   
 14.  นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ  คร ู   ผู้ช่วย   
 15.  นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล  คร ู   ผู้ช่วย   
 16.  นางสาวธัญสิริ  ลิบลับ  คร ู   ผู้ช่วย 
 17.  นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย     
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 18.  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
 19.  นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 20.  นายชยาพล  ความดี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 21.  นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน   
 22.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ  เลขานุการคณะทำงาน   

/ ให้ผู้ที่ได้รับ….                     
 ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
และทิศทางในการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  พิจารณาการใช้
งบประมาณ ให้เหมาะสมกับประสิทธิผลที่ต้องการพิจารณาถึงผลผลิต คือ คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำรูปเล่ม
ให้สมบูรณ์ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านระเริง และประกาศใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  

                               

    ลงชื่อ                                                                                                                                         
      (นายสินประเสริฐ  เวหา)                                                                                                      
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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การเสนอให้ความเห็นชอบ                                                                                                  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 
 

 ตามท่ี  โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  ของโรงเรียนบ้านระเริง  แล้วมีมติ ดังต่อไปนี้ 

1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร   จำนวน  15  โครงการ         
     งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากต้นสังกัด   -   บาท 

        งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง จำนวน  928,000  บาท 
1.2  โครงการ/กิจกรรม  ด้านบริหารจัดการทั่วไป  จำนวน  8  โครงการ    
      งบประมาณ  364,600  บาท       คิดเป็นร้อยละ   31.81 
1.3  โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน      จำนวน  8  โครงการ   
      งบประมาณ  314,512  บาท            คิดเป็นร้อยละ  27.44 
1.4  โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล  จำนวน  1  โครงการ 
      งบประมาณ  151,564   บาท            คิดเป็นร้อยละ  13.23 
1.5  โครงการ/กิจกรรม รายจ่ายประจำ 

งบประมาณ  315,324  บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.52 
1.6  โครงการ/กิจกรรม  ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ   จำนวน  1  โครงการ 
       เป็นเงิน  49,500  บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,123,500  บาท 

2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ).................................................. 
       (นายธีรศักดิ์  ใช้คง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คณะผู้จัดทำ 
 

1.  นายสินประเสริฐ  เวหา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
2.  นายสุวิท  ภู่ขวัญ   ครูชำนาญการพิเศษ   
3.  นางปาณิศา  เคนมี   ครูชำนาญการพิเศษ 
4.  นางวนิดา  ใช้คง   ครชูำนาญการพิเศษ 
5.  นางพุทธมนต์  นามปัญญา  ครูชำนาญการพิเศษ 
6.  นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
8.  นางนิศากร  ขำโชติ   ครูชำนาญการพิเศษ 
9.  นางนิภาพร  ไทยก่ิง   ครูชำนาญการพิเศษ 
10.  นางสาวสุพรรษา  พลขุนทด  ครูชำนาญการพิเศษ 
11.  นายสมมิตร  เครื่องกลาง  ครูชำนาญการพิเศษ 
12.  นายปริฉัตร  สัจจา   ครูชำนาญการพิเศษ 
13.  นายวรายุทธ  บุญวงค์  ครูชำนาญการ 
14.  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง  คร ู
15.  นางสาวจุฬารัตน์  วงศ์อนุ  คร ู
16.  นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล  คร ู
17.  นางธัญสิริ  ลิบลับ   คร ู
18.  นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  ครูผู้ช่วย 
19.  นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง  ครูผู้ช่วย 
20.  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร  ครูผู้ช่วย 
21.  นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก ครูผู้ช่วย 
22.  นายชยาพล  ความดี  ครูผู้ช่วย 
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