
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ  2564  ตามกรอบการด าเนินงานและการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  33  โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม  และวงเงิน
งบประมาณ  ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับนโยบายของรัฐบาล  ในเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  2552 – 2561) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส
ทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเล่มนี้  จะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด
ไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  โดยมุ่งสู่
เป้าหมายสุดท้าย  คือ  การพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
กัน 

โรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่มีส่วนช่วยให้เอกสารฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะท างานที่ได้ด าเนินการรวบรวม  ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจนส าเร็จด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่บุคลากรในโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่สนใจ  ถ้ามีข้อเสนอแนะประการใด  ก็โปรดแจ้ง
คณะท างานเพ่ือที่จะได้น าข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
 
 
             งานแผนงาน 
                โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
                                ตุลาคม 2563 
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ส่วนที่1 
บทน ำ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขท่ี 46 ถนนทุ่งมน-ตาอี  ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140  โทรศัพท์ 0-4471-2069  โทรสาร 0-4471-2069   
e – mail : thungmonwit@gmail.com    website : http://www.thungmonwit.ac.th 
1.2เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3มีเขตพ้ืนที่บริการ 19 หมู่บ้านได้แก่  ต าบลทุ่งมน 11 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมน 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมน 
หมู่ที่ 3 บ้านตาเจียด 
หมู่ที่ 4 บ้านก าไสจาน 
หมู่ที่ 5 บ้านตาอี 
หมู่ที่ 6 บ้านพลับ 
หมู่ที่ 7 บ้านสะพานหัน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหรี่ 
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งมน 
หมู่ที่ 10 บ้านแสรโอ  
หมู่ที่ 11 บ้านล าพุก 

 ต าบลสมุด 8 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมนตะวันออก 
หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา 
หมู่ที่ 3 บ้านตาดอก  บ้านทมอ  บ้านโคกปะเดียก  
หมู่ที่ 4 บ้านโคกจ๊ะ 
หมู่ที่ 5 บ้านนาครอง  
หมู่ที่ 6 บ้านตาปาง 
หมู่ที่ 7 บ้านสมุด                                                 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
2.1ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายธานินท์  ชินวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม.) 

สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)............1.............คน 

 ชื่อนายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 

 
 



2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่ที่บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่ที่ 2 ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่  60 ไร่   
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่สูง ประกอบด้วยหินและดินลูกรังเป็นส่วนมาก 
  ในปีพุทธศักราช 2533 เดิมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นสาขาของโรงเรียนประสาทวิทยา
คาร โดยจัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยการริเริ่มของสภาต าบลทุ่งมน ได้เปิดท าการสอนครั้งแรกท่ี      
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 2 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 54 คน  โดยมี นายมานพ  แผลงดี เป็นผู้ดูแลสาขา 
  ในปีพุทธศักราช 2534 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 
(ริมราษฎร์นุสรณ์) มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันมี นายทวนทอง กล่อมจิต    
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแลสาขา 
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจ าต าบลชื่อว่า “โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร” มี นายทวนทอง  กล่อมจิต รักษาการครูใหญ่คนแรก   
  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543  นายวิเชียร  สุดใสดี   
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545  นายวสันต์  ค าเกลี้ยง   
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2545 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  นายวสันต์  ค าเกลี้ยง     
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  วันที่ 17 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546  นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ อาจารย์ 2 
ระดับ 7  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 –  30 กันยายน พ.ศ. 2547  นายพิเชฐ  ละหุ่งเพ็ชร 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร และ 1 ตุลาคม 2547 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ถึง 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

วันที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2552  นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทุ่งมนวิทยาคาร ถึง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554  นายวสันต์  ปัญญาธานี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทุ่งมนวิทยาคาร ถึงวันที่ 15  สิงหาคม  2559 

วันที่ 16  สิงหาคม  2559 นายกิตติชัย  แผ่นจันทร์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมน 
วิทยาคาร ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

วันที่ 2  พฤศจิกายน  2561  นายธานินท์  ชินวงษ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมน 
วิทยาคาร ถึงปัจจุบัน 
 

2.4 ค าขวัญของโรงเรียน 
รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ฝักใฝ่คุณธรรม 
 



2.5 วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา   - 
 

2.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร (อาจน าเสนอแผนภูมิก็ได้)  
 
                                   แผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
 

แผนภมูิกำรบริหำรโรงเรียนทุ่งมนวทิยำคำร 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยกำรบริหำรงำน
วิชำกำร 

ฝ่ำยกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ 

ฝ่ำยกำรบริหำรงำน
บุคคล 

ฝ่ำยกำรบริหำร        
งำนทั่วไป 

กลุ่มงานแผน และ
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กลุม่งานการเงิน 
และพัสดุ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มงานอาคาร 
สถานที่ และสภาพ

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 

กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มงานธุรการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 



โครงสร้ำงบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

กลุ่มงำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มงำนวิชำกำร 

 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา

ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 งานค านวณต้นทุนผลผลิต 
 งานข้อมลูสารสนเทศ 
 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
 งานประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 งานวางแผนวิชาการ 
 งานบริหารงานวิชาการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 งานพัฒนาการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 
 งานสอนซ่อมเสริม และสอนเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 งานทะเบียนนักเรียน 
 งานห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมนิสัยรักการอา่น 
 งานพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 งานนิเทศการศึกษา 
 งานพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้าน

วิชาการ 
 งานประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาหรอืองค์กรอื่น 
 งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการบุคคลและครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



โครงสร้ำงบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            

    

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 งานบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 งานวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 

เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น และย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ลา และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

 งานด าเนินการทางวินัยแลละการลงโทษ 
 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ และส่งเสริม

มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

 งานประเมินการด าเนินงานบริหารบุคคล 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



โครงสร้ำงบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงำนอำคำร สถำนที่ และ
สภำพแวดล้อม 

กลุ่มงำนชุมชน และภำคีเครือข่ำย กลุ่มงำนธุรกำร กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 งานพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 งานบริการอาคารเรียน อาคารประกอบ 

ห้องเรียน ห้องบริการ และห้องพิเศษ 
 งานโภชนาการ 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่ือสารและประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 งานสาธารณูปโภคและงานบริการน้ าดื่ม 
 งานโสตทัศนศึกษา 
 งานสหกรณ์ 
 งานธนาคารโรงเรียน 
 งานประเมินผลการด าเนินงานอาคาร สถานท่ี 

และสภาพแวดล้อม 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

 งานให้บริการชุมชน 
 งานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 งานประเมินผลการด าเนินงานชุมชน และ

ภาคีเครือข่าย 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 งานวางแผนธุรการ 
 งานบริหารงาธุรการ 
 งานบริหารงานสารบรรณ 
 งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 
 งานประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
 งานบริหารกิจการนักเรียน 
 งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

โรคเอดส์ 
 งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



โครงสร้ำงบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              
              
              
              

            

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน และพัสดุ 

 งานบริหารกลุ่มงานงบประมาณ 
 งานบริหารการเงิน 
 งานบริหารบันชี 
 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบริหารงานท่ัวไป 
 งานยานพาหนะ 
 งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 งานประกันชีวิตและกองทุนกู้ยืม 
 งานประเมินการด าเนินงานกลุ่มการเงินและพัสดุ 
 งานระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



 
 

 
 

3.ข้อมูลนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2563) ดังนี้ 
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 45 96 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 38 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 36 67 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 32 48 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 26 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 28 35 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 140 205 345 
 
3.1แสดงจ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  (อายุ  12- 17 ปี) 
 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 
12 51 45 96 
13 24 38 62 
14 31 36 67 
15 16 32 48 
16 11 26 37 
17 7 28 35 
รวม 140 205 345 

 
3.2 จ านวนนักเรียนพิการ   1       คน 
3.3 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   10    คน 
3.4 มีนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการ  -  คน 
3.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน 
3.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   120   คน 
3.7 จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)    28.07     คน 
3.8 สัดส่วนครู : นักเรียน =      16.59  คน 
3.9 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  (ปีปัจจุบัน)    0      คน 
3.10 สถิติขาดเรียน/เดือน......... 3  ...คน /วัน 
 
 
 
 
3.11จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)  
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รายละเอียดดังนี้ 

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับรำงวัล ผลงำน ปีกำรศึกษำ 2562 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  ต ำบลสมุด  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 นางสาววาสนา  เงินเก่า 1. ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรมระดับมัธยมศึกษา 
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ 2 
ปีพุทธศักราช 2562 

ส านักงานพระพุทธศาสนา 

  2. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

2 นายพีรวัส  แก้วแบน รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการออกแบบ
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยใช้
โปรแกรม Sketch Up ในโครงการ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ ตามแนว
พระราชด าริ   

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์

3 นางสาวศิริวรรณ  สันทัยพร 1. รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการ
ออกแบบผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  
โดยใช้โปรแกรม Sketch Up ใน
โครงการเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวพระราชด าริ   

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์

  2. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

4 นางสาวขวัญใจ  บุญกระจาย รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการออกแบบ
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยใช้
โปรแกรม Sketch Up ในโครงการ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ ตามแนว
พระราชด าริ   

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ์

5 นายธีระพงศ์  ล้อมนาค   1.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน  
เอแมท ระดับ ม.4 - ม.6 
 

อบจ.ร่วมกับ รร.สิรินธร 

  2.รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขัน
เอแมท  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ. 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
รายการ “คิดเลขเร็ว  เอแมทและซูโดกุ
บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ”  วันที่ 2 – 3 
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

  3. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาเปตอง  ประเภท คู่ผสม 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  4. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาเปตอง  ประเภท บุคคล
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ การ
แข่งขันกีฬา “สพม.33 เกมส์” ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-18 
ธันวาคม 2562 

สพม.33 

  5. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 8 การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

6 เด็กหญิงกวินทิพย์   โย้ประโคน 1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
สูตรคูณ ระดับมัธยมศึกษารายการ “คิด
เลขเร็ว  เอแมทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 
6 ประจ าปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”  
วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

สพฐ. 

  2. ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันสูตรคูณ ระดับ ม.1-ม.3 
รายการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย(เวทคณิต) และสูตรคูณครั้ง
ที่ 1 
 

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

7 เด็กหญิงชนากานต์  โยประโคน 1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการ “คิดเลขเร็ว  เอแมทและซูโดกุ

สพฐ. 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ”  วันที่ 2 – 3 
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

  2. รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศล าดับ
ที่ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดสุรินทร์ 
และสิรินธรวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

อบจ. 

  3. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

  4. รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13 การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

8 เด็กหญิงธีร์จุฑา  โยประโคน 1. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การ
แข่งขันเอแมท  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ “คิดเลขเร็ว  เอแมท
และซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ”  วันที่ 2 – 3 
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

สพฐ. 

  2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน 
เอแมท  ระดับ ป.4-ม.3 ประเภททีม 
 

อบจ.ร่วมกับ รร.สิรินธร 

9 เด็กหญิงกชพร  ค าภูมี 1. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การ
แข่งขันเอแมท  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ “คิดเลขเร็ว  เอแมท
และซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี

สพฐ. 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
การศึกษา 2562 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ”  วันที่ 2 – 3 
สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

  2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน 
เอแมท  ระดับ ป.4-ม.3 ประเภททีม 

อบจ.ร่วมกับ รร.สิรินธร 

10 เด็กหญิงนฤมล  สวายประโคน 
 

1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดสุรินทร์ 
และสิรินธรวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

อบจ. 

  2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 19 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

11 เด็กหญิงภัทรสุดา  สมนึกตน 
 

1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดสุรินทร์ 
และสิรินธรวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

อบจ. 

  2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
  3. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 19 การ

แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

12 นางสาววรรณิภา  พรหมนุช 1. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาเปตอง  ประเภท คู่ผสม 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรยีน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  2. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ การ
แข่งขันกีฬา “สพม.33 เกมส์” ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-18 
ธันวาคม 2562 

 
สพม.33 

13 เด็กชายตุลา  สุวรรณวงค์ 1.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  2.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

สพม.33 

14 เด็กชายฐานันท์  พระพรหม 1.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  2.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  

สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

15 เด็กชายพิทักษ์  หงส์สูง 1.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  2.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

สพม.33 

16 เด็กชายณัฐพงศ์  จันดี 1.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 25 
สิงหาคม 2562 

สพม.33 

  2.รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

สพม.33 

17 
 

เด็กชายคุณานนท์  ศรีอุตม์ รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

สพม.33 

18 เด็กชายเกียรติทอง  ปราสาท
ภิญโญ 

รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เหรียญ
เงิน  กีฬาตะกร้อลอดห่วง    รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1- 25 สิงหาคม 2562 

สพม.33 

19 นางสาวฐิตินันท์  กิจเจริญ 1. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 เหรียญ
ทองแดง  กีฬาเปตอง  ประเภท คู่หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ การ
แข่งขันกีฬา “สพม.33 เกมส์” ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1-18 

สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
ธันวาคม 2562 

  2. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

20 เด็กหญิงนิรันรัตน์  กลางประพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 เหรียญเงิน  
กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
หญิง รายการ การแข่งขันกีฬา “สพม.
33 เกมส์” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2562 

สพม.33 

21 เด็กหญิงรสริน  มะลิวัลย์ 1. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 เหรียญ
เงิน  กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปี หญิง รายการ การแข่งขันกีฬา 
“สพม.33 เกมส์” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2562  ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 
2562 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

22 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ชาวเมืองดี 1. รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 เหรียญ
เงิน  กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปี หญิง รายการ การแข่งขันกีฬา 
“สพม.33 เกมส์” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2562  ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 
2562 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่1 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

23 เด็กหญิงเบญจพร  สายสู่ รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 เหรียญเงิน  
กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
หญิง รายการ การแข่งขันกีฬา “สพม.
33 เกมส์” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2562 

สพม.33 

24 เด็กหญิงกนกวรรณ  กิ่งพรมภู รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 เหรียญเงิน  
กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
หญิง รายการ การแข่งขันกีฬา “สพม.
33 เกมส์” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2562 

สพม.33 

25 นางสาวรัตนศิริ  สวายประโคน 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69  ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

สพฐ. 

26 เด็กหญิงกัญญาภัค  เสาธงทอง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

27 เด็กหญิงชมพู่  โคตรคลัง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

29 เด็กหญิงพนิดา  พลศึก รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

29 เด็กหญิงรัตนาวดี  เชื้อมาก รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ สพม.33 
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ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

30 เด็กหญิงวาสนา  ล้อมนาค รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

31 นางสาวจารุมน  รักชื่อดี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

32 นางสาวบุษบา  เสร็จประสงค์ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

33 นางสาวมาริสา  สมบูรณ์การณ์ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

34 นางสาววรรณงาม  ค าขม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

35 นางสาวเยาวเรศ  กระจายแก้ว รางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สพม.33 

36 เด็กหญิงอรพรรณ  เดิมประโคน รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

37 นางสาวฐิติวรรณ  สมใจเรา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

38 เด็กชายณัฐพงษ์  ลออเอ่ียม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 15 การ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลป

สพม.33 
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หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

39 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ฟุ้งขจร รางวัลเหรียญทอง อันดับ 15 การ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 

สพม.33 

40 นางสาวกฤติยา  เก่านาน 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

41 นางสาวนารี  บุตรแสน 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

42 เด็กหญิงบุษรินทร์  แผลงดี 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคตีะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

43 นางสาวพรรณษา  ตระกูลโส 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 

สพฐ. 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

44 นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อมาก 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

45 นางสาววรดา  ทนนศรี 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

46 นางสาวสาวิณ ี เอ็นมาก 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

สพฐ. 

47 นายอนุวัฒน์  กรรัมย์ 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

48 นางสาวอารีรัตน์  รักชื่อดี 1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 



103 

 

ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ

แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

49 นายกรนิวัฒน์  เดมิประโคน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

50 นางสาวอภิญญา  ทรงสีสด รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

51 เด็กหญิงสาธิตา  ชาวเมืองดี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

52 นางสาวภานุมาส  มั่งค่ัง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

53 เด็กชายจตุพรรดิ์  ล้อมนาค รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

54 เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 24 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

สพฐ. 

55 นางสาวจันทร์โสภา  กูลรัมย์ 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 
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  2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ

ที ่1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

56 เด็กหญิงจินตวีร์  พิมพ์เถื่อน 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

57 นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีราม 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

58 นางสาวสุนันทา   สอนสวัสดิ ์ 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.

สพม.33 
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1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

69 นางสาวสุภัชชา  พิมพ์เถื่อน 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  3. รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 32 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

60 เด็กหญิงจารุวรรณ  จารึกกลาง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-
ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สพม.33 

61 เด็กหญิงวรัญญา  ละครหาญ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-
ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

62 เด็กชายณัฐนันท์  มาตรี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

63 เด็กชายธนิษพงษ์  สังมะณี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

64 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทรัพย์พูน 1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต

สพม.33 
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พ้ืนที่การศกึษา 

  2. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

65 เด็กชายรณวีร์  แซ่ลิ้ม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนกัเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

66 เด็กชายรัชภูมิ  สุดใสดี รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

67 นางสาวสุวัจนีย ์ สวนพฤกษา รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

68 เด็กหญิงบุษกร  ชื่นชมยิ่ง รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

69 เด็กหญิงศศิชา  ใจเอ่ียม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

70 เด็กหญิงปัทมา  มะโนชัย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

71 เด็กหญิงพรนภา  สุดใสดี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

72 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จุลศรี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

สพม.33 
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

73 เด็กหญิงศศิธร  ใจเอ่ียม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

74 เด็กหญิงเบญจพร  ต่วนชะเอม รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

75 เด็กหญิงพรนภา  อินทร์เสวก 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทอง  อันดับ 13 การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

76 เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์  ประกาย
แก้ว 

1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทอง  อันดับ 13 การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

77 เด็กหญิงสุชาดา  สิงแก้ว 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

  2. รางวัลเหรียญทอง  อันดับ 13 การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

78 เด็กหญิงนงนภัส  ทองกระจาย รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 11 การแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ

สพม.33 
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เขตพ้ืนที่การศึกษา 

79 นางสาวกรรณิการ์  เสาธงทอง รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 7 การแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

80 เด็กชายธนกฤต  ดีตลอด รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 10 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

81 เด็กหญิงธนาทิพย์  สายสู่ รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 10 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

82 เด็กหญิงภัทรวดี  สายสร้อย รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 10 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

83 นายชาญชัย  ประกายแก้ว รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

84 นางสาวอาทิตยา  แน่นหนา รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

85 นายสุรศักดิ์  สุวรรณวงค์ รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 

86 นางสาวธิดารัตน์  บราวน ์ 1. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 12 การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.33 
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  2.รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 การ

แข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

87 เด็กหญิงสิริน าพร  เงินเก่า รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 7 การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

88 นางสาวนิศารัตน์  ดีตลอด รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 17 การแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

89 เด็กหญิงชลาลัย  แอกประโคน รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
พูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

90 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บัวละภา รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
พูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

91 นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ตัง รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

92 นางสาวปนัดดา  สุดเสียงสั่ง รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

93 นางสาวอริสา  สายสู่ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

94 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เดิมประโคน รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 12 การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

95 นางสาวธิดารัตน์  สินธ ู รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 12 การแข่งขัน สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

96 เด็กหญิงชลิตา  ดีขุนทด รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

97 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วันนา รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

98 เด็กหญิงรัตนา  ดีตลอด รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

99 เด็กหญิงศศิกรณ์  เอ่ียมศิริ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

100 เด็กหญิงสุดารัตน์  จงมีเสร็จ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

101 เด็กหญิงอรุณรัตน์  เจนชัย รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

102 นางสาวสุดารัตน์  สุระสร รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

สพม.33 
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ที ่ ชือ่-สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

103 เด็กหญิงชาลินี  พวงวิไล รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 14 การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

104 นายวรสิน  ดีขุนทด รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 22 การ
ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

105 นางสาวสุวาร ี สุวรรณวงค์ รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 22 การ
ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

106 นางสาวสกุลไทย  ก าจัดภัย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

107 เด็กชายภูสุริยัน  จันลา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

108 เด็กชายเมทาสิทธิ์  เอ็นมาก รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

109 เด็กหญิงกชกร  เดชค าภา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

110 เด็กหญิงธิราพร  ชื่นชมยิ่ง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพม.33 

 
 



112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับรำงวัล ผลงำน ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  ต ำบลสมุด  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน   

 
 
 
 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในงาน
กีฬานักเรียน – นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองของจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาค 
 

 

นางสาวอาทิตยา  แน่นหนา - รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น (เด็กและเยาวชนที่น า
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ) ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้แก่ นางสาว
อาทิตยา แน่นหนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

นายณัฐพงษ์   ลออเอ่ียม
นักเรียนชั้น ม.3/1 
นางสาวธิราพร ชื่นชมยิ่ง
นักเรียนชั้น ม.3/1 
นางสาวศศิธร ใจเอ่ียม
นักเรียนชั้น ม.3/1 
 

- โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้รักสามัคคี 
ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ “เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทน
เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 
นักเรียนที่เป็นตัวแทนได้แก่  
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4. ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า  

ป. ตรี 
ป. ตรี สูงกว่า 

 ป. ตร ี
ผู้อ านวยการ 1 -  - 1 42 - 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 -  1 - 54 - 
ครูประจ าการ 2 15  11 7 35 11 
ครูอัตราจ้าง - 1  1 - 25 1 
นักการ/ภารโรง 1  1 - - 51 - 
อ่ืนๆ - 1  - - 30 - 

รวม 5 17 1 13 8 31 11 
 
- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 17 คน  90.00 (% )  
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 2 คน 10.00 (% )  
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ .......17.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 72  ชั่วโมง/ปี 
- การได้รับรางวัลเกียรติบัตรของครู..................................................................................  
- ผลงานดีเด่นด้านต่างๆของบุคลากร..................................................................................................  
 
รำยละเอียด  ดังนี้ 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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สถำนศึกษำ   

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การคัดสรรผลงานหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2563 ระดับภูมิภาค  

-ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเยี่ยม โรงเรียนที่น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 
สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม “กล้วยมหัศจรรย์ ฉัน
รักษ์เธอ” 
 
-ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม การบริหารจัดการเรียนรวมโดย
ใช้ TIME MODEL  

 

- เลขาธิการคุรุสภา 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

- สพม.33 
 

ประเภท 
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

ผู้บริหำร 
นายธานินท์  ชินวงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเยี่ยม โรงเรียนที่น้อมน าพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 
สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม “กล้วยมหัศจรรย์ ฉัน
รักษ์เธอ” 
-ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม การบริหารจัดการเรียนรวมโดย
ใช้ TIME MODEL  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  
- สพม.33 
 

 -โล่รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ด้านแหล่ง
เรียนรู้ 
 

-ครุสภา 

ครูดีศรีปราสาท” ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

ครู ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
- นายเฉลย ตาทิพย์   
ครูช านาญการพิเศษ 
- นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
ครูช านาญการ 
- นางสาวิตรี ชิงชัย
พนักงานราชการ 
 

รางวัลครูดีศรีปราสาท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    
 
 

สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิง
พนม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ 
ครูช านาญการ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
ครูช านาญการ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทอง       
การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice งาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 

นางสาวอรพิน ฉายแก้ว 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
 
 

 

ครู ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 

นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

 

นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบจ านวน 4 หลัง  ได้แก่อาคารเรียน1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์อาคาร 1 หลัง ฯลฯ................................  
5.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียนแบ่งเป็น ชั้น ม.1 - 6 = 3 : 3 :3 : 2 : 2 : 2  
5.3 มีห้องสมุดขนาด 246 ตารางเมตรมีหนังสือทั้งหมด 3520 เล่ม 
จ าแนกเป็น.........ประเภท 
5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนจานวน 28 เครื่องมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือการค้นคว้าของนักเรียนมีจ านวน 26 เครื่อง 
5.5แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่   
 1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก 
 2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 3. ห้องปฏิบัติการภาษา   
 4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 5. ห้องโสตทัศนศึกษา 
 6. ห้องดนตรี 
 7. ห้องศิลปะ 
 8. ห้องนาฏศิลป์ 
 9. ห้องแนะแนว 
 10. ห้องประชาสัมพันธ์ 
 11. ห้องสหกรณ์ 
 12. ห้องบริหารทั่วไป งบประมาณ และบุคคล 
 13. ห้องบริหารวิชาการ 
 14. ห้องจริยธรรม 
 15. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 16. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 17. โรงอาหาร 
 18. บ่อเลี้ยงปลา 
 19. สวนสมุนไพร 
 20. สวนป่าโรงเรียน 
 21. สระน้ าโรงเรียน 
 22. สนามกีฬา 
 23. ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
5.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่ 
 1. วัดเพชรบุรี( หลวงปู่หงษ์พรหมปัญโญ ) 
 2. วัดป่าประกายเพชร 
 3. วัดศรีล ายอง 
 4. วัดอุทุมพร 
 5. วัดสุวรรณาราม 
 6. วัดบ้านสมุด 
 7. วัดป่าตาปางส าราญจิต 
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
 9. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมุด 
 11. โรงเรียนบ้านสมุด 
 12. โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) 
 13. ร้านอาหารกลางทุ่ง 
 14. โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 
 15. สถานีต ารวจภูธรต าบลทุ่งมน 
 16. ร้านขายของช า 
 17. ร้านซ่อมรถ 
 18. กลุ่มแม่บ้านสตรี(ท าขนมจีน) 
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน 
 20. โรงท าปุ๋ยอินทรีย์ 
 21. เขาคีรีวงคต 
 
6. สภำพชุมชนโดยรวม 
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 6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ สภาพดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง สภาพ
พ้ืนดินลึกลงไปเป็นชั้นของหินขนาดใหญ่ มีประชากรเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมนประมาณ 7,047 คน แบ่งเป็น ชาย 
3,547 คน หญิง 3,510 คน และประชากรเขตพ้ืนที่ต าบลสมุดประมาณ 4,018 คนแบ่งเป็น ชาย 1,965 คน 
หญิง 2,053 คน ลักษณะของประชากรในชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวสุรินทร์(ชาวเขมร) และชาวจีนมาตั้ง
รกรากเพ่ิมเติม  รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของเครือญาติ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ บ้านทุ่งมน บ้านโชคบรันพัฒนา บ้านตาเจียด  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ได้แก่ การท านา 
ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย สุกร ไก่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ
พ้ืนบ้านจังหวัดสุรินทร์) ประเพณีเขาคิรีวงคตภาษาถ่ินที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร รองลงมาเป็นภาษาลาว 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6อาชีพหลัก คือ ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 24,500 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5คน 
6.2 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มอาชีพท าขนมจีน กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
โรงเพาะเห็ดฟาง สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมุด วัด
เพชรบุรี  วัดอุทุมพร  สถานีวิทยุชุมชนต าบลทุ่งมน  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  โรงเรียนสุวรรณา
คารสงเคราะห์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน และองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด   ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก หลวงปู่หงษ์
พรหมปัญโญ บริจาครถยนต์ 1 คน อาคารศาลาพระพุทธรูป 1 หลัง และได้รับการสนับสนุนการศิษย์เก่าของโรงเรียนมา
โดยตลอด  

 ข้อจ ากัดของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ลึกลงไปจากชั้นผิวดิน เป็นชั้นของหินขนาด
ใหญ่ สระน้ ากักเก็บน้ าไม่ได้ตลอดทั้งปี 
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7. โครงสร้ำงหลักสูตร 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. 

ภาษาไทย 120 3 120 3 120 3 80 2 80 2 80 2 
คณิตศาสตร์ 120 3 120 3 120 3 80 2 80 2 80 2 
วิทยาศาสตร์ 120 3 120 3 120 3 80 2 80 2 80 2 
สังคมศึกษาฯ 160 4 160 4 160 4  120 3 80 2 120 3 
ประวัติศาสตร์ 40 1 40 1 40 1 40 1 - - 40 1 
    ศาสนา  ศีลธรรมฯ             
    หน้าที่พลเมืองฯ             
    เศรษฐศาสตร์ 120 3 120 3 120 3 80 2 80 2 80 2 
    ภูมศิาสตร์             
ภาษาต่างประเทศ 120 3 120 3 120 3 80 2 80 2 80 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 80 2 80 2 40 1 40 1 40 1 
ศิลปะ 80 2 80 2 80 2 40 1 40 1 40 1 
การงานอาชีพฯ 80 2 80 2 80 2 40 1 40 1 40 1 

รวม (พ้ืนฐาน) 880 22 880 22 880 22 รวม 1,640 ชั่วโมง   41หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 - 120 - 120 - 80 - 80 - 80 - 
รายวิชาที่จัดเพ่ิมเติม ปีละไม่เกิน  200  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า1,600 ชั่วโมง    
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รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,200 ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

หมายเหตุ 
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหนังสือ
แนบท้ายค าสั่ง สพฐ. ที่ 683 / 2552  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  และหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04010 / 
ว810  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
8. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร อ ำเภอปรำสำท สหวิทยำเขตที่ 7 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ   

ที่ได้ 
ควำมหมำย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

4 ดีเลิศ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

4 ดีเลิศ 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ดีเลิศ 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

3 ดี 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ   

ที่ได้ 
ควำมหมำย 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4 ดีเยี่ยม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส ำคัญ 

3 ดี 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร โดยภาพรวมระดับคุณภาพ 4 ความหมายดีเลิศ 
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จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเยี่ยม 
ทัง้นี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

 
8.2 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน สมศ. (รอบ 2 หรือ 3) 
         โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   ได้รับการรับรอง     ไม่ได้รับการรับรอง 
ระดับคุณภาพ    ดีมาก    ดี     พอใช้ 
 

คุณภาพ 
มาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช.
2 

ตบช.
3 

ตบช.
4 

ตบช.
5 

ตบช.
6 

ตบช.
7 

ตบช.
8 

ตบช.
9 

ตบช.
10 

ตบช.
11 

ตบช.
12 

ดีมาก             

ดี             
พอใช้             

ปรับปรุง             
 

8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ONET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

ชั้น/วิชา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า 
ปีการศึกษา สูงกว่า/

ต่ ากว่า สพฐ. โรงเรียน 2561 2562 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3       
ภาษาไทย 55.91 51.77 ต่ ากว่า 49.12 51.77 สูงกว่า 
คณิตศาสตร์ 26.98 20.21 ต่ ากว่า 25.85 20.21 ต่ ากว่า 
วิทยาศาสตร์ 30.22 26.78 ต่ ากว่า 32.86 26.78 ต่ ากว่า 
ภาษาอังกฤษ 32.98 28.14 ต่ ากว่า 24.06 28.14   สูงกว่า 
สังคมศึกษา - - - - - - 
ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6       
ภาษาไทย 43.02 37.35 ต่ ากว่า 41.29 37.35 ต่ ากว่า 
คณิตศาสตร์ 25.62 20.9 ต่ ากว่า 25.09 20.9 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร์ 29.4 29.19 ต่ ากว่า 27.16 29.19 สูงกว่า 
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ชั้น/วิชา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า 
ปีการศึกษา สูงกว่า/

ต่ ากว่า สพฐ. โรงเรียน 2561 2562 

สังคมศึกษา 36.1 36.11 สูงกว่า 22.3 36.11 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 28.97 21.84 ต่ ากว่า 33.95 21.84 ต่ ากว่า 

 
 
 
 
   8.4 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 

บริหำรงำนวิชำกำร 

1.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2.โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลนักเรียน แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

3.โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

5.โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

6.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

7.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

8.โครงการสถานศึกษาพอพียง แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

9.โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

10.โครงการพัฒนางานห้องสมุด แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

บริหำรงำนบุคคล 

11. โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

บริหำรงำนงบประมำณ 

12. โครงการพัฒนางานงบประมาณ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

13.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

14.โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
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บริหำรงำนทั่วไป 

15. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

16.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

17.โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน,วันชาติ,ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

18.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

19.โครงการพัฒนางานธุรการ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

20.โครงการโรงเรียนสีขาว แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 

21.โครงการพัฒนาการบริหารด้านวิชาการ บุคคล 
งบประมาณ บริหารทั่วไป และการ ปรับปรุงพัฒนา
บริบทสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 

แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

22.โครงการโรงเรียนคณุธรรม  สพฐ แบบประเมินโครงการ,หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

 
        8.5 โครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม สำเหตุที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

- - 

- - 

 
         8.6 ปัญหาและอุปสรรค (สถานศึกษาอาจน าเสนอเป็นรายด้าน เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ฯลฯ หรือ น าเสนอเป็นรายด้านตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา) 
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ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิด  และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
 นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น  วิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก  ตัวชีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(สพฐ., สพท.) 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก อัตลักษณ์  มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวชีวัดความส าเร็จและ

ค่าเป้าหมายความส าเร็จปี ...4...ของสถานศึกษา 
 

นโยบำยของรัฐบำล 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ

สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
           โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
 2. กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
            2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
            - การบริหารจัดการชายแดน  
            - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
            - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
            - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
            - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
            2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
            2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
            2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
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เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
            3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 
            3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
            3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
            3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
            3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
            3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
            3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  
 4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
            4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
            4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
            4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
            4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ



127 

 

สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
            4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
            5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
            5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
            5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
 6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
            รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที 
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
            6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
            6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกิน
ความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
            6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่น
ขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  
            6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
            6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
            6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  
            6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
            6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดย
ระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
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            6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
            6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
           รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น
ภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
            6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
            6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที  
             - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
             - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
            6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ 
            6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
            6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
            6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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            6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
 7. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
             - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียน 
            - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่
ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และพัฒนำ และ
นวัตกรรม 
            8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
            8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 9. กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน 
             9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
            9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
            9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ 
            9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
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ทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
            10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ี
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
            10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
            ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
            10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
            10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
            11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะ
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกจิเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
            11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของ
รัฐ 
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นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                                
     ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จงึประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
หลักกำร 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับอนุบำล 
      เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน
ต่าง ๆ  เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
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นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือ
พัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง   มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี  21  มี ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่  
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พ่ึงประสงค์ โดย 
 (1) การปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(3) การสร้าง ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม  
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม 
 
-21st Century Skills 
-4 Cs 
-Digital Literacy 
-STEM 
-English 
 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1) ช่วง
การตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 
 
-Lifelong Learning 
-Re-Skills 
-Up-Skills 
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3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย  
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
(2) การเปลี่ยนโฉม บทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
(3) การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนย์และประชาคมโลก  
(6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
 
“ครูสอน” เป็น “โค้ช”หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
-E-learning/Teaching Resources Platform 
 
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
(1) การ พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ ท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสาม
รถพิเศษผ่านกลไกล ต่างๆ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ 
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ปฏิรูปกำรศึกษำ โดยท ำพร้อมๆกันทุกคน ทุกระดับควำมพร้อมด้วยวิธีที่ต่ำงกันเพื่อบรรลุเป้ำหมำยหลักที่
ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 

 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล 
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา 
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล 
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ 
 สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
- สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทย 
 เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้ 
เทคโนโลยี 
 เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม 
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
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จุดเน้น  6  ยุทธศำสตร์  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด  จุดเน้น  6  ยุทธศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
      1.  หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก  ไม่มีความสุข  และผลสัมฤทธิ์ต่ า  
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การตั้งกรมวิชาการ  โครงการลดเวลาเยนเพิ่มเวลารู้  STEM  Education  
กระบวนการ  BBL  ทวิศึกษา  การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ  Boot-camp  เป็นต้น 
      2.  กำรผลิตและพัฒนำครู  เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  สอนไม่ตรงเอก  ภาระงานเยอะ  ขาดขวัญ
และก าลังใจ  โดยมีแนวทางด าเนินงาน  อาทิ  โครงการคุรุทายาท  ทุนครูระดับอุดมศึกษา  ราชภัฎเป็นเลิศ  
(ด้านครู)  มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน  ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ  ปรับปรุง
บ้านพักครู เป็นต้น 
      3.  กำรทดสอบ  กำรประเมิน  กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ  เพ่ือ
ส่งเสริมการประเมินครู  การศึกษาต่อในแต่ละระดับ  การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา  โดยการ
สร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน  ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การ
ทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  พัฒนา
แบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ  สร้างเครื่องมือระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ  เป็นต้น 
      4.  ผลิต  พัฒนำก ำลังคนและวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ  เพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความตองการของประเทศ  ยกระดับมาตรฐานฝีมือ  แก้ปัญหาขาด
แคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ  และงานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง  โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา  ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ  ทวิศึกษา  ทวิภาคี  อาชีวศึกษาสู่สากล  ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ  ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน  เช่น  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
      5.  ICT  เพื่อกำรศึกษำ  เพ่ือปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  และระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้  โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  มีการบูรณาการงบประมาณ  ICT  และโครงการ  DLTV  
เป็นต้น 
      6.  กำรบริหำรจัดกำร  เพ่ือให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงาน  การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ  ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ  โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา  การ
จัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา  จัดกลุ่ม  cluster  การปรับโครงสร้าง  และปรับปรุงระเบียบ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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งำนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรที่ส ำคัญ  (11  ข้อ) 
1.  จะท าให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน  5  ปี 
     1.1  ผลิต 
         -  สร้างมาตรฐานการผลิตทั้งปริมาณ  และคุณภาพ 
     1.2  พัฒนาครู 
         -  ให้ตรงจุด  จากการประเมินครู  และหรือจากผล  O-NET 
         -  ใช้การอบรม  TEPE  Online  อย่างกว้างขวาง 
         -  ให้จังหวัดเป็นฐานจัดการอบรม 
     1.3  การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา/Coaching  ในสถานศึกษา  ระดับเขต  ระดับจังหวัด 
     1.4  ท าให้การเลื่อนและคงวิทยฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาครู  การวิจัยในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 
         -โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
         -  โครงการ  Boot  Camp 
         -  โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
         -  โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
         -  โครงการทดสอบครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
         -  ปรับปรุงหลักสูตรครูให้เป็นหลักสูตรเดียว 
         -  แผนงานพัฒนาครูระดับจังหวัด 
         -  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า  (ES)  คณะท างานชุดที่  
3  ด้านพัฒนาครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.  ปรับระบบการสอบ  O-NET  ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา  ภายในปี  
2560 
         -  ท าให้ข้อสอบ  O-NET  สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
         -  จัดท า  Test  Blue  Print 
         -  ให้มีการจัดท า  Item  Card 
         -  ให้ความส าคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 
          -  เฉลยข้อสอบ 
          -  วิเคราะห์ผล  O-NET  เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
3.  จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าให้น้อยลง  ฝึกคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น  ครบทุกโรงเรียนภายใน  2  ปี 
         -  ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเวลาเยน  เพิ่มเวลารู้  (ให้จัดกิจกรรมที่เน้นครบ  4  H)   
         -  ปรับกระบวนการสอนของครูที่เน้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหา 
         -  โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
         -  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า  (ES) 
4.  จะท าให้มีการเรียนการสอน  STEM  ศึกษา  (Science  Technology  Engineering  and  
Mathematics)  ครบทุกโรงเรียน  ภายใน  5  ปี 
         -  ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม  STEM  ในกระบวนการเรียนการสอน 
5.  ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  ภายใน  3  
ปี 
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         -  สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา(Eng  24) 
         -  จัดท า  application  (Echo  Hybrid,  Echo  English) 
         -พัฒนาครูภาษาอังกฤษ  ผ่านกระบวนการ  Boot  Camp 
         -  ปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         -  สร้างสภาพแวดล้อม 
6.  จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์  ภายใน  1  ปี  จะท าให้ครูประจ าชั้นครบทุกห้อง  ภายใน  2  ปี  จะท าให้ครู
ตรงสาขา  ภายใน  5  ปี 
 -  ปรับเกณฑ์การคิดให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 -  จัดท าแผนอัตราก าลังครูล่วงหน้า  10  ปี 
 -  เกลี่ยอัตราก าลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 
 -  ให้บรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม (ของทุกปี) 
 -  จ้างครูให้ตรงกบัสาขาที่ขาดแคลน  และตรงกับพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 
 -  การจัดการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
7. จะผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
 -  จัดท าฐานข้อมูล  Demand/Supply  side  ให้มีความทันสมัยภายใน  1  ปี 
 -  ให้สถานศึกษาเปิดหลักสูตรที่เป็นไปตาม  Demand  side  (Re-Profile  มหาวิทยาลัย และ
อาชีวศึกษา)  ภายใน  10  ปี 
 -  โครงการทวิศึกษา  ทวิวุฒิ  ทวิศึกษา  หลักสูตรอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนสามัญ  และ  กศน. 
 -  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจ  โดยแนะแนวผู้ปกครองและ
นักเรียน 
 -  กรอ.อศ.  และ  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 
8.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน/ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 -  จากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  15  ปี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 -  บูรณาการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นอย่างเป็นระบบภายใน  6  เดือน  โดยเน้น
การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น  หลากหลายและเป็นไปตามความต้องการ 
 -  ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (เด็กท่ีมีความพิเศษ  เด็กพิการ  และเด็กด้อยโอกาส)  โดย
จัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะการจัดการเรียนรวมและศูนย์การเรียน 
9.  ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี  2560 
10.  การแก้ปัญหาความทุจริตและพฤติมิชอบ 
11.  ผลิตคนดีสู่สังคม 
 -  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในการศึกษา 
 -  ให้เด็กมีค่านิยมและความเป็นพลเมือง 
 -  โรงเรียนคุณธรรม 
 -  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
 -  โครงการโรงเรียนปลอดขยะและธนาคารขยะ 
 -  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า  (E5) 
 -  โครงการโตไปไม่โกง/โรงเรียนสุจริต 
 -  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2563 
 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการมี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
นโยบำยที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบำยที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบำยที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบำยที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบำยที ่5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบำย 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
1. บทน ำ 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่
มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งเพ่ือสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
2. เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 
ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่น
ทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย
การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579)
ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และ
การพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม 
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน 
ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 
(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ า เป็น และ
เหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
พ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร”ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook และ 
Line เป็นต้น 
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส า หรับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1. บทน ำ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติและการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความ
ถนัด 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการ 
ปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ใน
สังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายา
เสพติดได้ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่
21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พ้ืนที่ 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่21 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษหรือความสามารถพิเศษ 
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง       มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล         ที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
(2) ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความ
พร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
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2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม 
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
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(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ในทุก
ช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
3.5.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3.6.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
3.6.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่
บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
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(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการ
สิ่งก่อสร้าง 
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัด 
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society)เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.7.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
3.7.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ
วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
 
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. บทน ำ 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่การจูงใจ
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มี 
ความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และ
มีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู
และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การ
วิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เป้ำประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู 
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
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(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี
(ประเมิน 360 องศา) 
3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
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(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการ
คิดข้ันสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบ Digital Technology 
 
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม 
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
1. บทน ำ 
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย 
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
รว่มมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาท้ังระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้า
เรียนการติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดม
ทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบหอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยัง
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4)น า Digital Technology มาเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เป้ำประสงค์ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี) 
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการ
นักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนา
ผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
4) ด้านงบประมาณ 
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
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ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ 
แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา 
แบบเรียนรวม 
(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 จดัสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
1. บทน ำ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานใน 
สังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
2. เป้ำประสงค์ 
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวชี้วัด 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
(2) รอ้ยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( 
ITA:Integrity & Transparency Assessment) 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
3.2.1 ตัวชี้วัด 
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” 
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
 
3.3.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับ
ปฏิบัติและรับการก ากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
3) Autonomous School 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระบบ (Digital 
Transformation) 
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู
สายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอ่ืน 
ๆส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
3.4.1 ตัวชี้วัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
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(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
3.5.1 ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุด
แข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่ 
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่
รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 
(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  33 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ (MISSION) 
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1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชากา ร ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมี 
วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
4.สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 
5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้ำประสงค์ (GOAL) 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการมี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และลดความเหลื่อมล้ า 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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ค่ำนิยมองค์กร 
รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  ให้บริการ  ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 

 
วัฒนธรรมองค์กร 

“ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ” 
 

นโยบำยผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

“ลึกซึ้งงานภารกิจ พิชิตงานนโยบาย ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติของผู้บริหาร สพม.33 (SMART DIRECTORS) : “CHANGS” 
  C=Change (ผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  H = Human Ability (ผู้มีศักยภาพ) 
  A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N = Nice (ดี) 
  G = Good Governance (มีหลักธรรมาภิบาล)  S = Service mind (มีจิตบริการ) 

2.คุณลักษณะของครู สพม.33 (SMART TEACHERS):  “KRUDEE” 
  K = Knowledge (มีความรู้)  R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ) 
  U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
  D = Development (มีการพัฒนา)  E1 = Evaluation (การวัดผล ประเมินผล) 
  E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 

3.คุณสมบัติของบุคลากร สพม.33(SMART EDUCATIONAL PERSONNEL) :“PRASAN” 
  P = Personality (บุคลิกภาพ)  R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude (เจตคติ) 
  S = Service mind (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 
  N = Network Building andParticipatory : (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนรวม) 

4.คุณสมบัติของนักเรียน สพม.33 (SMART STUDENTS) : “DEKSAREN” 
  D = Democracy (มีความรับผิดชอบ) 

K = Knowledge (มีความรู้ใฝ่เรียนรู้) 
S = Sufficiency หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ E = Enjoy (มีความสุข) N = Network (สร้างเครือข่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

ทิศทำงกำรพัฒนำของโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
 

วิสัยทัศน์   (Vision) 
 “ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  ผู้เรียนและบุคลากรดี 
มีคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  เทคโนโลยีก้าวไกล  ชุมชนร่วมใจพัฒนา  สิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ(Mission) 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาวะที่ดี  รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวัน 

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย  เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 6. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้ำประสงค์(Goals) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ

เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน(Identity) 
ไปลา มาไหว้ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (School   Strategy) 
 1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและมีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษท่ี 21 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

3.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความส านึกรักท้องถิ่น   ความเป็นชาติไทย  และมีทักษะ
ชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่น 
 7. บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียน 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
เป้ำหมำยภำพรวมตำมภำรกิจหลัก  
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความส านึกรักท้องถิ่น   ความเป็นชาติไทย  และมีทักษะชีวิตตาม
วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา 
การออกกลางคันของนักเรียน 
 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 7. พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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เป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 
            โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา  ปี
การศึกษา 2563  ดังนี้ 
 

 ระดับชั้น 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ 
ม.1 2.86 2.78 3.39 2.23 3.03 
ม.2 3.09 2.16 2.86 3.06 2.42 
ม.3 3.41 2.58 2.63 2.33 3.58 
ม.4 3.20 2.09 2.16 2.90 3.12 
ม.5 3.04 2.40 2.39 2.26 2.89 
ม.6 3.52 2.60 2.84 2.30 3.43 
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โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะในสถำนศึกษำ 
คุณธรรมเป้ำหมำยของโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  คือ  ควำมรับผิดชอบ 

 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก   
ผู้บริหำร 
 1. เอาใจใส่  ก ากับติดตามงานทั้ง 4  ด้าน 
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
ครู 
 1. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 2. ครูเอาใจใส่การจัดการเรียนการสอน 
 3. ครูส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
นักเรียน 
  1. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
  2. นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
  3. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  4. นักเรียนตั้งใจเรียนและเอาใจใส่การเรียน 
 
กิจกรรม  5  เพิ่ม   
 1. เพ่ิมการกินผัก 
 2. เพ่ิมกิจกรรมทางกาย 
 3. เพ่ิมความสุขในชีวิต 
 4. เพ่ิมความสุขในครอบครัว 
 5. ชุมชนเข้มแข็ง 
 
กิจกรรม 5  ลด 
 1. ลดความอ้วน 
 2. ลดบุหรี่ 
 3. ลดเหล้า 
 4. ลดการตั้งการตั้งครรภ์ 
 5. ลดอุบัติเหตุ 
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ส่วนที่  3 
กรอบงบประมำณ  โครงกำร/กิจกรรม 

1.  งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  1,175,200 บาท จ าแนกตามประเภทของงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 

     
จ าแนกตามรายการ ดังนี้ 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ

ด าเนินงาน 

งบลงทุน เงินนอกงบฯ 

รายหัว ปัจจัยฯ เรียนฟรีฯ ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน/สิ่ง
ปลูกฯ 

 

1.  บริหารงานวิชาการ 466,140       
2.  บริหารงานบุคคล 249,000       
3.  บริหารงานงบ 
      ประมาณ 

7,500    
 

  

4.  บริหารงานทั่วไป 100,000       
5.  บริหาร 20% 235,040       
6.  สาธารณูปโภค 117,520       

รวม 1,175,200       
   

**หมายเหตุ    งบเงินรายหัวค านวณจากยอดนักเรียน จ านวน  326 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      จ านวน 212 คน  3,500   บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน 114 คน  3,800   บาท/คน/ปี 
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   =212*3500   =742,000  บาท 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   =114*3800   =433,200  บาท 
รวมทั้งสิ้น    =1,175,200 บำท    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำน ร้อยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. บริหารงานวิชาการ 70 822,640  
2.บริหารทั่วไป   20 235,040  
3.ส ารองจ่าย  (สาธารณูปโภค) 10 117,520  

รวม 100 1,175,200  
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งบหน้ำโครงกำรและรำยละเอียดโครงกำร 
 

กลยุทธ์ สพฐ. งำน/โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ 
(บำท) 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ให้สูงข้ึน 
ผู้เรียนมี
ศักยภำพใน
กำรแข่งขัน
และมี
คุณลักษณะ
ตำมศตวรรษที่ 
21 
 

1.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ทั้ง  8  กลุ่ม
สาระ  ร้อยละ  81 

30,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 
 (01) 

2. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล
นักเรียน 
กิจกรรมจัดท า ปพ.5 ปพ.6 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล 
กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ลงทะเบียนนักเรียน GPA / PR 
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
กิจกรรมงานรับนักเรียน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในงานวัดผลประเมิน
ให้เพียงพอนักเรียน 
ร้อยละ 96 20,000 

 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   
ร้อยละ 81 

120,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

4. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ 

จัดซื้อวัสดุ
ประกอบการเรียน
การสอน  นักเรียน
ร้อยละ 96 

214,040 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 
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5. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมรักการอ่าน 

-จดัหา จัดซื้อหนังสือ  
นิตยสาร  สิงพิมพ์
เพียงพอนักเรียน  
ร้อยละ 81 
-นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 81 

15,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-กิจกรรมจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
DMC 

นักเรียนสามารถใช้  
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศ ร้อยละ 
91 

5,000 
กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 
( 04) 

 7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาชีพ ร้อยละ  96 18,000 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนำผู้เรียน
ให้มี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ยึด
ม่ันกำร
ปกครองใน
ระบอบ
ประชำธิปไตย
อันมี
พระมหำกษัตริ
ย์เป็นประมุข
และน้อมน ำ
หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำร
ด ำรงชีวิต 
 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
ร้อยละ  96 42,100 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

 9.โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ร้อยละ 
96 

งบเรียนฟรี  
15 ปี 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

10.โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้  ทักษะและ
การด าเนินชีวิตตาม
หลักของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  
ร้อยละ 96 

2,000 
 กลุ่มงาน

บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 

11.โครงการโรงเรียนสีขาว 
-กิจกรรมต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

นักเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสี
ขาวอย่างน้อยร้อยละ 
96 
 
 

4,000 
 กลุ่มงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 
(04) 
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12.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.อย่างน้อย    
ร้อยละ 96 

1,500 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

13.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมจัดท าโครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะในสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ 
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  อย่างน้อย
ร้อยละ 96 

9,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

(04) 

14.โครงการส่งเสริมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,วันชาติ 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 
กิจกรรมวันพระราชสมภพพระราชินี
สุทธิดา 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดี 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 

นักเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 96 

37,500 
 
 

 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

 15.โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม 
กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมเวรพื้นที่ เวรห้องเรียน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิต 
กิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 96 

5,000 

กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 
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กลยุทธ์ที่ 3 
สร้ำงโอกำส
และควำม
เสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

16.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมเด็กพิการเรียนร่วม 

นักเรียนได้รับการ
ดูแล อย่างน้อยร้อย
ละ 96 

8,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมและ
พัฒนำครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
และ
ประสิทธิผล 

17.โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมพัฒนางานบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดี 
กิจกรรมจ้างบุคลากรด้านอาคารสถานที่ 
กิจกรรมจัดจ้างครูสอนภาษาจีน-
กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาการ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนา  มี
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 96 

249,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

บุคคล 
(02) 

กลยุทธ์ที ่5 
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำตำม
หลักธรรมำ-  
ภิบำลเน้นกำร
มีส่วนร่วม 
 

18.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ใช้ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 96 

5,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

(01) 
19โครงการบริหารงานงบประมาณ 
-  กิจกรรมพฒันาการบริหารงาน
งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  การบัญชี 
- กิจกรรมพัฒนางานแผน 

พัฒนางานบริหาร
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 91 

7,500 
 

กลุ่มงาน
บริหาร

งบประมาณ 
(03) 

20.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
กิจกรรมพัฒนางานโสตศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาเวรยาม 
กิจกรรมการอนุรักษ์สวนสมุนไพร 
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาอาคารสถานที่
ให้ร่มรื่น  สวยงาม
และปลอดภัยร้อยละ 
96 

35,000 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

21.โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ  
1 ปีงบประมาณได้  
อย่างน้อย ร้อยละ 

 

117,520 

กลุ่มงาน
บริหาร

งบประมาณ 
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96 (03) 

22. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา 
กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินงาน
วิชาการ 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและ 
บุคลากร 
กิจกรรมจัดท าแผนและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อ 
สถานศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 96 

7,000 
 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมและ
พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้และกำร
จัดกำรศึกษำที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

23.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมแต่งกายชุดไทยพ้ืนบ้าน 
กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
พ้ืนบ้าน เช่น 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เป็นต้น 
กิจกรรมแซนโฎนตา 

คณะครูและนักเรียน
ร่วมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย ร้อยละ 96 

 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 

 24.โครงการโรงเรียนประชารัฐ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย  
ร้อยละ 96 

 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
(04) 
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สรุป ประมำณกำรรำยจ่ำย (งำน/โครงกำร) ออกเป็น  4  กลุ่มงำน 
 

กลุ่มบริหำร งำน /โครงกำร /กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

สถำน 
ศึกษำ 

 

กลุ่มบริหำร
วิชำกำร 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมติวพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการเรียน 
- กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯ ร้อยละ 81 

30,000 

มฐ. ที่ 1  

2. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล
นักเรียน 
-  กิจกรรมจัดท า ปพ.5 ปพ.6 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล 
- กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนนักเรียน GPA/PR 
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
- กิจกรรมงานรับนักเรียน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในงานวัดผลประเมิน
ให้เพียงพอนักเรียน 
ร้อยละ 96 

20,000 

มฐ. ที่ 1  

3. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   
ร้อยละ 81 

120,000 

มฐ. ที่ 1  
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
- กิจกรรมทัศนแหล่งเรียนรู้ 

นักเรยีนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
ร้อยละ 96 42,100 

มฐ. ที่ 1  

5. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
- กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ 
 

จัดซื้อวัสดุ
ประกอบการเรียน
การสอน  นักเรียน
ร้อยละ 96 

214,040 

มฐ. ที่ 2  

6.โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ร้อยละ 
96 

งบเรียนฟรี  
15 ปี 

มฐ. ที่ 1  

7. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ร้อยละ 96 
 

5,000 

มฐ. ที่ 1 
 

 

8. โครงการสถานศึกษาพอเพียง พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้  ทักษะและ
การด าเนินชีวิตตาม
หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ร้อยละ 96 

2,000 

มฐ. ที่ 3 
 

 

9.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่
อาชีพ ร้อยละ  96 18,000 

มฐ. ที่ 3 
 

 

10. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมรักการอ่าน 

-จัดหา จัดซื้อหนังสือ  
นิตยสาร  สิงพิมพ์
เพียงพอนักเรียน  
ร้อยละ 81 
-นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 81 
 

15,000 

มฐ. ที่ 1  
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กลุ่ม
บริหำรงำน

บุคคล 

11.โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมการพัฒนางานบริหาร  บุคคล 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานและ   ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพแก่
บุคลากร 
-กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาบุคลากร 
 

ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา  มี
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 96 

249,000 

มฐ. ที่ 2  

กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

12.โครงการบริหารงานงบประมาณ 
-  กิจกรรมพัฒนาการบริหารงาน
งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  การบัญชี 
- กิจกรรมพัฒนางานแผน 

พัฒนางานบริหาร
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 91 

7,500 

มฐ. ที่ 2  

13.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักเรียนสามารถใช้  
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศ ร้อยละ 
91 

5,000 
 

มฐ. ที่ 1 
มฐ. ที่ 2 

 
 

 

14.โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ 1 
ปีงบประมาณ อย่าง
น้อยร้อยละ 96 

 

117,520 

มฐ. ที่ 2 
 
 

 

กลุ่ม
บริหำรงำน
ทั่วไป 

15.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนางานโสตศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเวรยาม 
- กิจกรรมการอนุรักษ์สวนสมุนไพร 
- กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้ร่มรื่น  
สวยงามและ
ปลอดภัยร้อยละ 96 

35,000 

มฐ. ที่ 2  

16.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษา 
-โครงงานเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษา  
-กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 96 

9,000 

มฐ. ที่ 1 
 
 
 

 

17.โครงการส่งเสริมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,วันชาติ 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 96 

25,500 

มฐ. ที่ 1 
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กิจกรรมวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 
กิจกรรมวันพระราชสมภพพระราชินี
สุทธิดา 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดี 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย(เลือก
ต้ัง,รณรงค์) 
18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 

นักเรียนได้รับการ
ดูแล  อย่างน้อยร้อย
ละ 96 

8,000 

มฐ. ที่ 1 
มฐ. ที่ 2 

 
 
 

 

 

19. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา 
กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินงาน
วิชาการ 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและ 
บุคลากร 
กิจกรรมจัดท าแผนและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
กิจกรรมจัดท าแผนและด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อ 
สถานศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 96 

7,000 

มฐ.ที ่2 
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20.โครงการโรงเรียนสีขาว 
-กิจกรรมต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

นักเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสี
ขาวอย่างน้อยร้อย
ละ 96 

    4,000 

มฐ. ที่ 1  

21.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมแต่งกายชุดไทยพ้ืนบ้าน 
กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
พ้ืนบ้าน เช่น 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เป็นต้น 
กิจกรรมแซนโฎนตา 

คณะครูและนักเรียน
ร่วมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย ร้อยละ 96 

5,000 

มฐ. ที่ 2 
 
 
 
 

 

 22.โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมลดการใช้พลาสติกและกล่อง
โฟม 
กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมเวรพื้นที่ เวรห้องเรียน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิต 
กิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 96 

5,000 

มฐ. ที่ 1 
 

 

 23.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย  
ร้อยละ 96 

1,500 
มฐ. ที่ 1 

 
 

 

 24.โครงการโรงเรียนประชารัฐ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย  
ร้อยละ 96 

 
มฐ. ที่ 1 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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สนองนโนบำยของ   สพฐ. ข้อที่1  ข้อที่ 2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ มาตรฐานที่ 1.1.1-1.1.5,  
 1.2.1,1.2.3 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่  1 
ลักษณะงำน /              โครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC    01 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นางอัจฉราวดี  บุญแสนระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน                    1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน โดยการส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษา
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด โดยความร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้นักเรียนเป็นฐานใช้ศักยภาพครูในพ้ืนที่ท า
การส่งเสริมสภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนเพ่ือง่ายต่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพละตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนและชุมชนจากการปฏิบัติจริง
และทบทวนเนื้อหาในรายวิชาที่นักเรียนสนใจหรือเพ่ิมพูนความรู้ ในรายวิชานั้นๆ ให้สูงขึ้นปรับเปลี่ยนเจตคติ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่สอง พ.ศ.2545 สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  กล
ยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังนั้นในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้หรือการค้นหา ค้นพบ หาค าตอบด้วยตนเอง โดยผา่นกระบวนการเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม   การแก้ปัญหา เป็นการยกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และปฏริูปการศึกษาให้คณุภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตอ่ไปสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  ข้อที่ 1.1.1-
1.1.5,1.2.1,1.2.3 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านข้อที่  13  
สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อที่  14  การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ข้อที่  15  การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย  จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 ผลผลิต (Output) 
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1. นักเรียน  ครูและบุคลากร  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้แสดงออกตามความรู้และความถนัดของ
ตนเต็มศักยภาพ  และเกิดทักษะชีวิต  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  81 ของนักเรียนทั้งหมด  326  คน   

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 81 ของนักเรียนทั้งหมด 506 คน 
3.  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ทุกระดับชั้นได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐาน และมี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 81 ของนักเรียนทั้งหมด  326 คน 
    2.2 ผลลัพท์ (Outcomes) 
 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิต กระบวนการแก้ปัญหา เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ตามวิถี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์
สูงสุดในการเรียนรู้  จากการปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ทุกระดับชั้นได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐาน และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3. เป้ำหมำย 
    3.1เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียน ครูและ บุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตได้แสดงออก
ในทางท่ีเหมาะสมส านึกรักท้องถิ่น รักความเป็นไทย ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. นักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 326 คน  ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
      3.2 เชิงคุณภำพ 
 1.   นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
 2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่มี
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ต.ค. 63– ก.ย.64 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
2 กิจกรรมติวพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ธ.ค. 63 –ก.พ.64 นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ 
3 กิจกรรมการประกวดแข่งขัน

ศิลปะหัตถกรรม  
ธ.ค.63 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

 
 
 
 
 
 
 
5.  งบประมำณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณ จากเงินอุดหนุน   จ านวน  30,000  บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จากเงินบริจาค          จ านวน     -      บาท 
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ที ่ กิจกรรม เงิน
งบประมาณ   

นอก 
งบประ
มาณ 

รวม ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  - 0 ที่ 1,ที่ 2 
2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  - 30,000  
3 กิจกรรมการประกวดแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม 
 - 0 ที่ 1 

6.  กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
วิธีการวัดละ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรง และเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
ของตนเอง เกิดทักษะชีวิตและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความเชื่อม่ัน 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในตัว
ผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการเรียนรู้  จากการปฏิบัติกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ทุก
ระดับชั้นได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้
จนบรรลุตามมาตรฐาน และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ปี 
2563 
– 
ปี 
2564 

นักเรียนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
81 

- การสังเกต 
- การ
สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- การทดสอบ 

- แบบสรุป 
และประเมิน 
ผลโครงการ 
- 
แบบทดสอบ 
 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  7.1เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้มีโอกาสสนับสนุนและ
ฝึกฝนทักษะตามความรู้ความสามารถของตน 
  2. นักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวนร้อยละ 81 ได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ สามารถน าประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
                               3.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเพื่อฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดทักษะ
และส่งผลถึงเจตนคติที่ดีในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
 
 
  7.2 เชิงคุณภาพ 
   1.  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  สามารถพัฒนาเต็ม
ศักยภาพส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
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   2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางอัจฉราวดี  บุญแสน) 

ครู คศ.1 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร พัฒนำงำนวัดผลประเมินผล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อ 5 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำที่  มำตรฐำนที่  1.1.1-1.1.6 
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ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC    01 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ    ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวสุนันทำ  เชื่อมทอง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
1.หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษา
ต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  เน้น
วิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เต็มตามหลักสูตร ดังนั้น
จึงจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปพ.) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และหลักฐานทางการศึกษาที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ก าหนด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Output) 
1) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามระเบียบวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่  2ปี

การศึกษา 2563  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
2) เพ่ือจัดท าเอกสำรประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (ปพ.) ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3)  เพ่ือจัดท าเอกสารการรับนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2) เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย

และทันต่อการใช้งาน 
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
4) เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
5) เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอสมัครเข้าเรียนเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของระเบียบวัดผลและประเมินผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ร้อยละ  100 
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2. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100                     
3.  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสารหลักฐานการรับนักเรียนเป็นปัจจุบัน 
3.2 เชิงคุณภำพ 
1.  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์  ของระเบียบวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
2. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
3.โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสารหลักฐานผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดท า ปพ.5 ปพ. 6 เดือนตุลาคม 2563 

ถึงเดือนกันยายน 2564 
นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลลงทะเบียน 
นักเรียน GPA/ PR  

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

4 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

5 กิจกรรมงานรับนักเรียน เดือนตุลาคม 2562 
ถึงเดือนกันยายน 2563 

นางสาวิตรี  ชิงชัย 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ จาก งบเงินอุดหนุน  จ านวน  20,000บาท  
 5.2เงินนอกงบประมาณ …………-……………  จ านวน …………-………… บาท 
                                                              รวม    20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
ดังมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณ

นอก 
รวม 

ไตรมำสที่ใช้
งบประมำณ 

1 กิจกรรมที่ 1     ไตรมาสที่ 
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กิจกรรมจัดท า ปพ.5 ปพ. 6 
1. ปพ. 5  จ านวน  400  เล่ม 
2. ปพ. 6  จ านวน  250  เล่ม 

 
2,000 
1,500 

 
- 
- 

 
 
3,500 

1-4 

2 กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล 

1. ซองน้ าตาลขยายข้าง 200  ซอง 
2. แฟ้มตราช้าง  10แฟ้ม 
3. เชือกขาว – แดง  5  ม้วน 
4. คลิปหนีบสีด า เบอร์0222 (108)  2 โหล 
5. กาว TOA ขวดใหญ่    2ขวด 
6. ซองพลาสติกเก็บเอกสาร  30  ซอง 
7. ลังพลาสติก  2  อัน 
8. ตู้เก็บเอกสาร 

 
 

600 
1,300 
250 
210 
180 
500 
460 

5,000 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
8,500 

ไตรมาสที่ 
1-4 

3 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลลงทะเบียน 
นักเรียน GPA/ PR  

 
 

 

 
- 
 

 
3,500 

ไตรมาสที่ 
1-4 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 

1. ปพ. 1  จ านวน   4  เล่ม 
2. ปพ. 2  จ านวน   4   ห่อ 
3. ปพ. 3  จ านวน   2  เล่ม 
4. กระดาษ A4  120 แกรม สีขาว  1  รีม 
5. ลวดเสียบ  1  กล่องใหญ่ 
6. แฟ้มเก็บ 4  แฟ้ม 
7. ตรายางนายทะเบียน  1  อัน 
8. ตรายางชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 อัน 
9. แท่นประทับตรายางสีน้ าเงิน  1  อัน 

 
3,500 

 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
3,500 

 

ไตรมาสที่ 
1-4 

5 กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมงานรับนักเรียน 

1. เอกสารการรับสมัครนักเรียน 
2. ป้ายประกาศรับนักเรียน 

 
 

500 
500 

 
 
- 
- 

 
 
1,000 

ไตรมาสที่ 
1-4 

 รวมทั้งสิ้น 20,000 - 20,000  
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 
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1. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ของ
ระเบียบวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551 

2563 ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

-แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

2. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสำร
ประเมินผลตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

2563 ร้อยละ 100 
 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

-แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

3.  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีเอกสาร
หลักฐานการรับนักเรียนรายบุคคลเป็น
ปัจจุบัน 

2563 ร้อยละ 100 
 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

-แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1) โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
    2) โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
    3) งานทะเบียนวัดผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
    4) การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
    5) การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอสมัครเข้าเรียนเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด  
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง) 

ครู ค.ศ.1 
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ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 
หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธานินท์  ชินวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร     : พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    : 1 , 4 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   : 1 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำที่  : 1.1.1-1.1.6 
ลักษณะโครงกำร   โครงกำรต่อเนื่อง 
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รหัสกิจกรรมย่อย OUC   01 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวจำรุวรรณ หมำยถูก 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 

 
1.หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด โดยความร่วมกันระกว่างครูดับนักเรียนเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ใช้ศักยภาพครูในพ้ืนที่ท าการส่งเสริมสภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 
และชุมชน จากการปฏิบัติจริงและทบทวนเนื้อหาในรายวิชาที่นักเรียนสนใจหรือเพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชา
นั้นๆ ให้สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนเจตคติและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 สนอง
กลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณภาพ ความส านึกในความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ด้วย
เหตุนี้โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจึงจัดให้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูและบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนร้อยละ  81 

2) ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาวิชาทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจริง ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูร้อยละ  81 

3) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นที่ท า
การสอนท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ  81 

 
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1) นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
2) ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาวิชาทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจริง ที่ก่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 
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3) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นที่ท าการสอนท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 25 คน ได้พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 326 คน ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3.2 เชิงคุณภำพ 

 ครูและบุคลากรของกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาวิชาทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจริง ที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 

 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นที่ท าการสอนท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
เดือนตุลาคม 2563 

ถึงเดือนกันยายน 2564 
นางสาวอรพิน ฉายแก้ว 

2 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

ว่าท่ีร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ 

3 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวธรรมนูญรตัติ พิศลืม 

4 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวอัจฉราวดี  บุญแสน 

5 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวดวงนภา ระบือนาม 

6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวศรมยี์ หาญสิงห ์

7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นายเฉลย ตาทิพย์ 
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8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางมะลิวลัย์ บุตรงาม 

9 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางวัลย์ลิกา   สรุินทราบูรณ ์

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

ว่าท่ีร้อยตรสีุทธิพงษ์  แฝงบุญ 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ ได้มาจาก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(เงินอุดหนุนรายหัว) จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  และ งบประมาณจาก งบ
เรียนฟรี 15 ปี 
 5.2เงินนอกงบประมาณ ……………………… จ านวน …………………… บาท 
ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ

นอก 
รวม ไตรมำสที่ใช้

งบประมำณ 
1 กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3. วัสดุอุปกรณ์พัฒนากลุ่มสาระ 
 

 
 

6,000 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
6,000 

ไตรมาสที่  
1-4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

9. จัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือจัดท า
เครื่องประดับ 

10. วัสดุ อุปกรณ์ วาดภาพระบายสี 
11. วัสดุอุปกรณ์ทางด้านดนตรี 

 
 

10,000 
6,010 
3,990 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
20,000 

ไตรมาสที่ 
 1-4 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
3. กิจกรรมประกวดมารยาทไทยและกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
4. กิจกรรมพัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 
5. กิจกรรมแซนโฏนตา 

 
7,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
7,000 

ไตรมาสที่  
1-4 
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ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ
นอก 

รวม ไตรมำสที่ใช้
งบประมำณ 

6. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

10. วัสดุ-อุปกรณ์ 

 
 
 

9,000 

 
- 

 
 

 
9,000 

ไตรมาสที่  
1-4 

5 กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ด าเนินการ
โครงการกีฬาสีภายในและสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก 

 
 
 

35,000 
 
- 

 
 
 
35,000 

ไตรมาสที่ 
 1-4 

6 กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 

1. สื่อการเรียนรู้ 
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. วันสุนทรภู ่

 
 

2,000 
2,000 
6,000 

 
- 

 
 
 
 
 
8,000 
 

ไตรมาสที่  
1-4 

7 กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณร์ายวิชา ภาษาอังกฤษ 

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

 
 
 

6,000 
 

8,000 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
14,000 
 

ไตรมาสที่ 
 1-4 

8 กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 

21,000 
 
- 

 
 
 
21,000 

ไตรมาสที่ 
 1-4 

9 กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 

 
 

 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 
 1-4 
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ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ
นอก 

รวม ไตรมำสที่ใช้
งบประมำณ 

1.  0 0 
10 กิจกรรมที่ 10 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
- - 

 
 
 
- 

ไตรมาสที่ 
 1-4 

 รวมทั้งสิ้น 120,000 - - 120,000 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล

ปีฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1) นักเรียนศักยภาพการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน 
 
2) ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
ในเนื้อหาวิชาทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ
จริง ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนใน
ตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

2563 ร้อยละ 81 
 
 

 
ร้อยละ 81 

 
 
 
 
 

- การสังเกต 
 
 
 
-ทดสอบ 
 
 
 
 
 

-แบบสังเกต 
-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
-แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 

3) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุก
ระดับชั้นที่ท าการสอนท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 ร้อยละ 81 - การสังเกต -แบบสังเกต 
-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายในเนื้อหาวิชาทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจริง ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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3. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นที่ท าการสอนท าให้ผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 
  

 
ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก) 
ครู ค.ศ.1 

 
 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 
หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 

 
 ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธานินท์  ชินวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร                                       พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                                ข้อที่ 2    
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ                              ข้อที่ 1             
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ     ที่   1.2.1-1.2.4 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง                                                
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   (01)                                          
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ                                  
ผู้รับผิดชอบ   นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์                                                        
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ระยะเวลำด ำเนินงำน   กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 
หลักกำรและเหตุผล                                
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4  
มาตราที่  22,  23  และ  24  ซึ่งพอสรุปได้ว่า  การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้  1)พัฒนานักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา  2)
กิจกรรมประกวดแข่งขันการท าอาหารพ้ืนบ้าน  ขนมพ้ืนบ้าน  กีฬาพ้ืนบ้านและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3)
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  4)กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ  5)กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ  เป็นกิจกรรมที่จัดส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะออกจากโรงเรียนไปเพ่ือการศึกษาต่อในสถาบันที่
สูงขึ้นและเพ่ือออกไปด าเนินชีวิตในสังคม   การประกอบอาชีพช่วยครอบครัว  เป็นกิจกรรมที่ให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 ผลผลิต (Output) 
              นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ร้อยละ  96  
         2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
            1.นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
           2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3,6  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน  
7  โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้รับการแนะแนว 
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           3.นักเรียนมีขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  กิจกรรมละ จ านวน  326  คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
            1.นักเรียนร่วมกิจกรรม เปิดบ้านนิทรรศการน าเสนอผลงานครูนักเรียน 
           2.นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
           3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3,6  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน  
7  โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้รับการแนะแนว 
           4.นักเรียนมีขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 

1 
2 
3 
4 
 
 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์    2564 
พฤศจิกายน  2563 
กุมภาพันธ์  2564 
มีนาคม  2564 

นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษพงศ์ 
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 

5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................... จ ำนวน ......42,100..........บำท 
 5.2     เงินนอกงบประมำณ ........................................จ ำนวน      บำท 

                                       รวม....................42,100................................ บำท 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม  
งบ 

ประมำณ 

 
นอก

งบประมำณ 

 
รวม 

 
ไตรมำส 
ที่ใช้งบ ฯ 



216 
 

1 
2 
3 
4 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

25,000 
งบเรียนฟรี 
2,100 
15,000 

- 
- 

 

25,000 
งบเรียนฟรี 
2,100 
15,000 

3 
 
3 
4 

 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ประเมิน 
          1.นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน
นิทรรศการแสดงผลงานครูนักเรียน 
          2.นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
         3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3,6  โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการจ านวน  7  โรงเรยีนและนักเรียน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้รับการแนะแนว 
         4.นักเรียนมีขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

2563 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
96 

1.  สังเกต              
2.  ร่องรอยที่
ปฏิบัติจริง 
3.   แบบ
ประเมิน
โครงการ 
4.   การ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคลให้
ผู้บริหารทราบ 
 

1.  แบบ
สังเกต              
2.  ร่องรอย
ที่ปฏิบัติจริง 
3.  แบบ
ประเมิน
โครงการ 
4. การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    .      1. นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการแสดงผลงานครูนักเรียน 
           2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3,6  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน  
7  โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้รับการแนะแนว 
          4.นักเรียนมีขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ .   ผู้เสนอโครงการ 
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(นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์) 
ครูช านาญการ 

 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 
หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์   ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร    โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม 

ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ที่  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
                                                    ตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ   มาตรฐานที่ 2.1.1-2.2.4 
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ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   03 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
...................................................................................................................................................... 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    ในการจัด
การศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน   ให้ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้รับการอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การด าเนินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงานเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในองค์กร หากพัสดุหรือวัสดุอุปกรณ์เกิดการช ารุด
เสียหาย จ าเป็นจะต้องซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้เป็นปกติ  กลุ่มบริหารงบประมาณจึงได้จัดท า
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์นี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์หลัก  
2.1 ผลผลิต (Output)  

2.1.1 เพ่ือจัดหาและสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประกอบการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การปฏิบัติงานในส านักงาน 

2.1.2 เพ่ือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

2.2.1 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์                            
2.2.2 ร้อยละ 100 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาและ

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาและซ่อมแซมพัสดุ
และครุภัณฑ์ 

3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 34คนได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาและ
ซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์ 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการในการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์                    ตุลาคม 2563 – นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
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ประกอบการจัดการเรียนการสอน กันยายน 2564 นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 

2 ซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ตุลาคม 2563 –                   
กันยายน 2564 

นางสาวอณานิการ์  บุญเจียมและ
นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณ จากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 214,040บาท 
5.2  เงินนอกงบประมาณ................................-....................... จ านวน........-.......  บาท 
          รวม214,040บาท 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

200,000 - 200,000 1, 2, 3และ 4 

2 ซ่อมพัสดุ – ครุภัณฑ์ 14,040 - 14,040 1, 2, 3และ 4 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1. ร้อยละของนักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในการได้รับบริการด้าน
การจัดซื้อและซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

 
 

2. ร้อยละนักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ประโยชน์
จากพัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
อย่างคุ้มค่า 

2563 100 การส ารวจ 
การสอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

7.2 สามารถซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ช ารุดเสียหายเพื่อให้การด าเนินการในการจัด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์) 

ครู ช านาญการ 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร  คุณธรรมน ำชีวิต 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.       ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
   ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยึดม่ันการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำที่ มำตรฐำนที่ 1.2.1-1.2.4 
ลักษณะงำน/โครงกำร  ต่อเนื่อง   ใหม่ 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   01  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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งำนบริหำรที่รับผิดชอบ    ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร -กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากร และนักเรียน : เดือน  
  มิถุนายน - กรกฎาคม 2563   
   -กิจกรรมปฏิบัติธรรม   : ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563– กันยายน   
  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  ที่มีคนนับถือมากท่ีสุด  การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จ าเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้องโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา
ได้ถูกต้อง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นศาสนาประจ าชาติ โดยมี
เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแกนหลัก คือทุกโรงเรียนต้องจัดกิจกรรม
คุณธรรมน าความรู้ เพ่ือน าคุณธรรมที่ได้รับมาเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามสาระและสู่วัฒนธรรมของ
องค์กร โดยให้ความส าคัญแก่การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในเนื้อหา
สาระเรื่องการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาตามหลักวิปัสสนากรรมฐานแบบอานาปานสติ เพื่อฝึกฝนให้
ผู้เรียนมีความคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติดี เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่น มีความเป็นไทย นิยมไทย ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและระบบควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาจิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจทั้งแก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
 1. เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง (จิตพิสัย) 
 2. เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์
ต่างๆ (ทักษะพิสัย) 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน (ทักษะพิสัย) 
 4. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา และไม่ดู
หมิ่นศาสนาอื่น 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 96 มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง  
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 2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 96 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีพุทธในสถานการณ์
ต่างๆ 
 3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีพฤติกรรมที่ดี
งามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 4. นักเรียน ร้อยละ 96 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีเจตคติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนาไม่ดูหมิ่น
ศาสนาอื่น 
 
3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน จ านวน  
326  คน 
       3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจ านวน  
25  คน 
 3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 96 ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในสถานการณ์จริง (ทักษะพิสัย) 

     3.2.2 นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี(จิตพิสัย) 
     3.2.3 นักเรียนน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 96  (พุทธพิสัย) 

      3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ  96  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
2 

จัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563  ณ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในโรงเรียน สวดมนต์ ไหว้พระ 
แผ่เมตตา ปฏิบัติสมาธิ ช่วงเช้าเข้าแถวหน้าเสาธง ช่วงพัก
กลางวันก่อนเข้าเรียน ช่วงเย็นเข้าแถวหลังเลิกเรียน แต่ง
กายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ เป็นต้น 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
2563 
( 3 วัน ) 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวธรรมนูญ
รัตติ  พิศลืม และ
บุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 
-ครูทุกคน 
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5. งบประมำณ จ านวน.............บาท โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 4.1 เงินงบประมาณ แผนงานงบประมาณ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี)  จ านวน.............บาท 
 4.2 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน................-.....................บาท 
     รวม...............บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ 

1 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ สถานที่
หน่วยงานนอกสถานศึกษา เช่น วัด ศูนย์
ปฏิบัติธรรมต่างๆ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจา
โร) 

 (เรียนฟรี 15 
ปี) 

-  ไตรมาส 3
มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2563 

2 การปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา - - - ไตรมาส 1 – 4 
ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล 

1.ครูและนักเรียน ร้อยละ 96ได้
แนวทางการปฏิบัติธรรมจากพระสงฆ์
พระวิทยากร 
2.ครูและนักเรียนร้อยละ 96ได้ด าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ควบคู่กับการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนสาระ
สังคมศึกษาฯ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4.ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความ

2563 ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 96 มี
ความรู้เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาปฏิบัติ
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา
ได้ถูกต้อง 
มีความกตัญญู
กตเวทีภูมิใจใน
ความเป็นไทย  
นิยมไทย   

-การสังเกต 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 
-ประเมินผลโครงการ 
 

-แบบสังเกต 
-แบบลงทะเบียน
รายงานตัว 
-การตรวจสอบ
เอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
-แบบประเมิน
โครงการ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ครูและนักเรียน ร้อยละ  96  ได้แนวทางการปฏิบัติธรรมจากหลักธรรม และคณะวิทยากร 
 2. ครูและนักเรียนร้อยละ  96  ได้ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 3. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์นักเรียนสาระสังคมศึกษาฯ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 4. นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองมีคุณธรรมน าความรู้และน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีความสุขตามอัตภาพ 
 5. ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชนมีความชื่นชมในกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการและให้ความร่วมมือ
เป็นที่น่าภูมิใจ 
 6. โรงเรียนได้สนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 

ชื่นชมในกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ 
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ชื่อโครงกำร  พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  ข้อที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจาย 
  อ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ  

  ข้อที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                     เน้นการมีส่วนร่วม 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 4.1 
ลักษณะโครงกำร  (   )  ต่อเนื่อง  (    ) ใหม่ 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC  01    ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษา และจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” เพ่ือให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อม และเป็นปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
            1. เพื่อด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์   
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 3. เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด 
 4. เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ 4 
 5. เพ่ือผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้พัฒนาและเข้มแข็งขึ้น 
   6. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานสังกัดตามล าดับ 

  7. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
 

2.2 ผลลัพธ์(Outcome) 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    2. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. 
    3. โรงเรียนได้รายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดและหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
    4. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ. และ สมศ.  
3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

3.1 เป้ำหมำยด้ำนปริมำณ 
1)  ครู บุคลากร  จ านวน  25  คน  นักเรียน  จ านวน  326 คน มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในแนวทางการ

ปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ  95 

3.2 เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ 
 1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2) ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัด
กิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฯ 
เดือนตุลาคม 2563 งานแผนปฏิบัติการภายในสถานศึกษา 

 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
2 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ 
ตลอดปีการศึกษา นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 

4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 1 – 30 กันยายน งานแผนปฏิบัติการภายในสถานศึกษา 



227 
 

2564 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
5 ประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพใน
สถานศึกษา 8 องค์ประกอบ          
ปีการศึกษา 2563 โดย สพม.33 

15 พฤศจิกายน 
2564 

-27 ธันวาคม 2564 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

6 รับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
จาก สพม.33 

มีนาคม 2564 งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทุกคน  

7 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจ าปี 2563 

 15 – 31 มีนาคม 
2564 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

8 จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2563 

1 – 30 เมษายน 
2564 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

9 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 และรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัด สพม33 

เดือนเมษายน 2564 
– เดือนพฤษภาคม 

2564 

งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

 
 
 
5. งบประมำณ  
5.1 เงินงบประมาณ             จ านวน       5,000   บาท 
5.2 เงินนอกงบประมาณ   จ านวน          -       บาท 
     รวม          5,000    บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ใช้

งบประมาณ 
1 ศึกษา รวบรวม ข้อมูล สภาพ

ปัจจุบัน  ปัญหา  น าเสนอข้อมูล 
- - - ไตรมาส 4 กรกฎาคม

2563 - กันยายน 2564 
2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน    ไตรมาส 4 กรกฎาคม

2563 - กันยายน 2564 
3 ด าเนินงานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
- พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
- ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

5,000 - 5,000 ไตรมาส 1- 4  
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คุณภาพการศึกษา 
- ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
- ประเมินคุณภาพการศึกษา 
- การรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

4 กิจกรรมรับการประเมินติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8 องค์ประกอบ 
และการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในจาก สพม.33  

   ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม 2563 -
ธันวาคม 2564 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

5 นิเทศ ติดตามประเมินผลสรุป
และรายงาน 

   ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 2563 – 
มีนาคม 2564 

6 จัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
ประจ าปี 2563 ส่งรายงานต่อต้น
สังกัด สพม.33 

   ไตรมาสที่ 3 
เมษายน 2563 – 
มิถุนายน 2564 

 
6. กำรติดตำมประเมินผล 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPI) ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้

ประเมินผล 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มี
ระบบนิเทศติดตามและประเมินผล 

2563 ค าสั่งคณะท างาน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

2. จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน  เพียงพอ สอดคล้องกับภารกิจ
ในการพัฒนาคุณภาพมีระบบการใช้และ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน 

2563 งานประกันคุณภาพ
ภายใน มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ  
95 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาโดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนที่ 
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการ

2563 
 
 
 
 

มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ในสถานศึกษา 
 
 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
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เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
สถานศึกษา และท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPI) ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้

ประเมินผล 
4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมองค์ประกอบของแผนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา สภาพความต้องการของ
โรงเรียนและท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
นักเรียน  การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2563 มีแผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

5. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมครบทุก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีไป
ตามก าหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทุกกิจกรรม 

 การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและ
ก าหนดเวลา 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

6. วางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาโดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบและให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ใช้วิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสม ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา การบริหารจัดการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ น าผลการ
ตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8 
องค์ประกอบ และ 
15 มาตรฐาน 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

7. ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ การเขียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสม ใช้วิธีการที่
หลากหลาย มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น        
ปีการศึกษา 2562 

ส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

8. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีครอบคลุมมาตรฐานระดับ

2563 รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
สอบถาม 
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สถานศึกษา การบริหารจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ จุดเด่น/จุดด้อย แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
น าเสนอรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ครอบคลุมมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษา 

สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 

9. ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2563 คุณภาพสถานศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

ตรวจสอบ
รายงาน 

แบบ
ตรวจสอบ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.  สถานศึกษา สามารถด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  สถานศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางมิลิวัลย์  บุตรงาม) 

ครู ค.ศ.1 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หวัหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชื่อโครงกำร                                    สถำนศึกษำพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                            ข้อ 2 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อ 2ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง 
                                                     ประสงค์ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                                                     อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมน าหลัก 
                                                     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำที่  มำตรฐำนที่  3.1-3.3 
ลักษณะโครงกำร    โครงกำรต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC    04 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ    ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นำงอัจฉรำวดี  บุญแสน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
1.หลักกำรและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทาด ารงชีวิต
และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และ
การบริหารประเทศให้ด ารงไปในทางสายกลาง  ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เป็นทางที่ก้าวเดินไป 
ที่เน้นการเจริญเติบโตที่ค่อยๆ เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และ
เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้ถือเป็นภาระส าคัญในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีหลักพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
1)เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) โรงเรียนมีระบบน้ าเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตลอดปี 
2) นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้ำหมำย 
      3.1 เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนจ านวน  326  คน 

  2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
90           
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 90 
 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนมีระบบการให้น้ าส าหรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพียงพอส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งปี 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนออนุมัติโครงการ เดือนตุลาคม 2563 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
2 วางแผนงานการปลูกกล้วยและผักสวนครัว เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน

พฤศจิกายน2564 
นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

3 ด าเนินการปลูกกล้วยและผักสวนครัว เดือนพฤศจิกายน2563ถึง
เดือนธันวาคม2564 

นางอัจฉราวดี  บุญแสนและ
คณะ 

4 จัดจ าหน่าย เดือนธันวาคม2563 
ถึงเดือนมกราคม2564 

นางอัจฉราวดี  บุญแสนและ
คณะ 

5 การประเมินโครงการ มีนาคม2564 วิชาการ , อาคารสถานที่ 
6 การสรุปผล – การรายงาน มีนาคม2564 วิชาการ , อาคารสถานที่ 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ จาก งบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,000 บาท  
 5.2เงินนอกงบประมาณ …………-……………  จ านวน …………-………… บาท 
                                                                 รวม    2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) 
ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
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ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบประมำณ 
งบประมำณ

นอก 
รวม 

ไตรมำสที่ใช้
งบประมำณ 

1 กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการปลูกกล้วยและพืชผักสวนครัว 
 

 
2,000 

 
- 

 

 
2,000 

 
ไตรมาสที่ 1 

2 สรุปผลและกำรรำยงำน 
1. จัดท ารูปเล่มรายงานกิจกรรม 
2. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 
- - 

 
- 

 
ไตรมาสที่ 4 

 รวมทั้งสิ้น 2,000 - 2,000  
 
 
 
 
 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1. กิจกรรมการปลูกกล้วยและผักสวนครัว 2563 ร้อยละ 90 - สอบถาม -แบบสอบถาม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2563 ร้อยละ90  - สังเกต 
 
 

-แบบสังเกต 

3. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในความส าคัญของการด าเนินชีวิตแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2563 รอ้ยละ 90 
 

- ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

-แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

4. ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2563 ร้อยละ 90 
 

- สอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
(นางอัจฉราวดี  บุญแสน) 

ครู ค.ศ.1 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ชื่อโครงกำร     ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ             ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ               ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนมี 
                                                     ศักยภาพในการแข่งขันและมีคุณลักษณะตามศตวรรษ 
                                                     ที่ 21 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ      มำตรฐำนที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  

ลักษณะของโครงกำร            โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC    04 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ                       งานบริหารงานทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ                       นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์, นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน           1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้   นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนว
การจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
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สนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด   การ
จัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา  การเรียนจากประสบการณ์จริง  
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่เกื้อกูลส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน  

 การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย            
ด้วยหนังสือ  สื่อ  และกิจกรรม  จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 

 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต ( Output ) 

2.1.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในงานห้องสมุด  
2.1.2 เพ่ือจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ปลูกฝัง

และส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

2.2.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานห้องสมุด  
2.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ

ผู้อ่าน ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
2.2.3   ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดตกแต่งให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

3.เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ    

3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานห้องสมุดอย่าง
ครบถ้วน  

3.1.2 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักเรียน 
 3.1.3   นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ร้อยละ  95   ได้ใช้        
ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน 
 
3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.2.2  นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 
 

4. กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
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1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน
ห้องสมุด  
- จัดท าป้ายนิเทศ  
- จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่าน ปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน 

1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 

 
 
 
5. แผนกำรด ำเนินงำน 

5.1 เงินงบประมาณ จากงบ..............................................จ านวน    15,000          บาท 
5.2 เงินนอกงบประมาณ ..................................................จ านวน ............................ บาท  

                                                      รวม                  15,000        บาท 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

นอก
งบประมำณ 

รวม ไตรมำส 
ที่ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 15,000 - 15,000 ไตรมาสที่ 1 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ข้อมูลปี
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1.ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานห้องสมุด
อย่างครบถ้วน  
 
2.ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย   ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้อ่าน ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
การเรียนรู้ด้วย  ตนเองของนักเรียน 
 
3.นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ทุ่งมนวิทยาคาร  ร้อยละ  95   ได้ใช้
ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษา
ค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน 

2563  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
การตรวจรับหนังสือ 
และสื่อ 
 
 
 
 
การตรวจสอบเอกสาร 

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน
ห้องสมุด 
 
-แบบตรวจสอบ
รับหนังสือ/   ใบ
ส่งสินค้า / 
ใบเสร็จ 
-ทะเบียนหนังสือ 
-ทะเบียนสื่อ 
 
-แบบบันทึกการ
เข้าใช้ห้องสมุด 
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-สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  7.1 ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงานห้องสมุด มี
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านปลูกฝังและ 
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วย  ตนเองของนักเรียน 

7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ร้อยละ  95   ได้ใช้ 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรในโรงเรียน 
  7.3 โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการบริหารงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
  7.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

7.5 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากร  
ในโรงเรียน 
 
 
 
 

            ลงชื่อ .                          ผู้เสนอโครงการ 
          (นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์) 
                                               ครูช านาญการ 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์  ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชื่อโครงกำร                                       ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความส านึกรักท้องถิ่น ความ
เป็นชาติไทย  และทักษะชีวิต  ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ที่ ...2.......            ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ     ที ่  1.2.1-1.2.4 
ลักษณะโครงกำร   โครงการใหม ่                                           
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ                                  
ผู้รับผิดชอบ   นางอัจฉราวดี  บุญแสน                                                        
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
1. หลักกำรและเหตุผล                                
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4  
มาตราที่  22,  23  และ  24  ซึ่งพอสรุปได้ว่า  การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  จึงจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ โดยมีกิจกรรมดังนี้  1) กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
2) กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 3) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  4) กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ การส่งเสริมการ
เรียนรู้อาชีพ เป็นกิจกรรมที่ให้ขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 ผลผลิต (Output) 
              นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ  ร้อยละ  95  
         2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กล้วย
มหัศจรรย์ ฉันรักษ์เธอ 
          2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน 
          3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ด้านต่างๆ 
          4. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  กิจกรรมละ จ านวน  324  คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
           1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กล้วย
มหัศจรรย์ ฉันรักษ์เธอ 
          2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน 
          3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ด้านต่างๆ 
          4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 

1 
2 
3 
4 
 

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 

กุมภาพันธ์    2564 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
กุมภาพันธ์    2564 
 

นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ 
นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
นางสาวกัญจนาภรณ์  
เจริญผล 

 
5. งบประมำณที่ใช้ 

5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................... จ ำนวน ......18,000..........บำท 
 5.2     เงินนอกงบประมำณ ........................................จ ำนวน      บำท 

                                       รวม....................18,000................................ บำท 
 

ที ่ กิจกรรม  
งบ 

ประมำณ 

 
นอก

งบประมำณ 

 
รวม 

 
ไตรมำส 
ที่ใช้งบ ฯ 
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1 
2 
3 
4 

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 

15,000 
- 

3,000 
- 

- 
 
- 
 

 

15,000 
- 

3,000 
- 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 

 
 
 
 
6. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ประเมิน 
     1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรม กล้วยมหัศจรรย์ ฉันรักษ์เธอ 
     2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน 
     3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ด้านต่างๆ 
     4. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง จากกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 

2563 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

1.  สังเกต              
2.  รอ่งรอยที่
ปฏิบัติจริง 
3.   แบบ
ประเมิน
โครงการ 
4.   การ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคลให้
ผู้บริหารทราบ 

1.  แบบ
สังเกต              
2.  ร่องรอย
ที่ปฏิบัติจริง 
3.  แบบ
ประเมิน
โครงการ 
4. การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กล้วย
มหัศจรรย์ ฉันรักษ์เธอ 
          2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน 
          3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ด้านต่างๆ 
          4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 
 

 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ 
      (นางอัจฉราวดี  บุญแสน) 
      ครู ค.ศ.1 
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ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์) 

หัวหน้าด้านการบริหารงานวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายธานินท์   ชินวงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ชื่องำน/โครงกำร :พัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ข้อ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำที่: กลยุทธ์ข้อ 4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำที่ : 2.1,2.2.1-2.2.4,2.3,2.4 
 ลักษณะงำน/โครงกำรโครงกำร   :   ต่อเนื่องใหม ่
รหัสกิจกรรมย่อย OUC : 02 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ :ด้านการบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม                              
ระยะเวลำด ำเนินกำร :   1   ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 1. กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
                               2. กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/ประชุม/สัมมนาพัฒนาตนเองของบุคลากร 
   3. กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
   4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้  
   5. กิจกรรมจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ด้านงานอาคารสถานที่)สรรหาบุคลากรให้
เพียงพอและตรงตามความจ าเป็น 
   6. กิจกรรมจัดจ้างและท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูสอนภาษาจีน 
   7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   8.ส่งเสริมการขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

9) สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ย้ายเข้า ย้ายออก เกษียณอา 
ราชการ ผูกข้อต่อแขน รับขวัญบุตร 
   10) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   11) งานวันลา 
   12) งานการไปราชการ 
   13) งานรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ 
   14) ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน 
   15) งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   16) กิจกรรมจัดท าสัญญาจ้างครูสอนภาษาจีน 
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   17) การสร้างความสมานฉันท์ให้แก่บุคลากรทุกคนให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดย 
ยึดหลักคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ยึดหลักความ
พอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการด าเนินชีวิต อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านบริการงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้
กฎหมาย   ระเบียบ  และจรรยาบรรณ  ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญดังค า
กล่าวที่ว่า “ถ้าปราศจากคน องค์กรก็ไม่อาจมีได้เพราะคนเป็นผู้สร้างองค์กรข้ึนมา และคนยังเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับคนในองค์กรเป็นส าคัญ” 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานนับตั้งแต่การวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่   
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการมุ่งให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วย
ความพึงพอใจและมีความสุข   
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  มุ่งม่ันที่จะท าให้
เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด    โดยใช้หลักคุณธรรม  ความสมานฉันท์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
และการท างานโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  เป็นต้นแบบ  และตัวอย่างท่ีดี
งามในการด าเนินชีวิตที่พอเพียง   เรียบง่าย และมีความสุข  ตามวิถีชีวิตของคนไทยถ้าบุคลากรทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุข  องค์กรนั้นๆ ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 
 1)เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
  2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความ 
ต้องการและตรงตามภาระงาน หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
 3) เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
  4) เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน า
ความรู้มาปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 5) ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
   6) ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาสร้างบรรยากาศในการท างานด้วย
ความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
 2.2 ผลลัพท์ (Outcomes)  
 1)ร้อยละ 95 การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
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  2)ร้อยละ 100 บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตาม
ความต้องการและตรงตามภาระงาน หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
 3)ร้อยละ 100 บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 4) ร้อยละ 95 บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน า 
ความรู้มาปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 5)ร้อยละ 90ส่งเสริมการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจ 
 6)ร้อยละ 100  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมขวัญและก าลังใจสร้างบรรยากาศ
ในการท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
 
3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จ านวน 25 คน ได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนได้รับการบริการในด้านวิชาชีพ 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
 3.  เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  ยึดหลักคุณธรรม และหลักความพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแก่นแท้ในการท างาน 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน  
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
  1) กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  2) กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/ประชุม/สัมมนาพัฒนาตนเองของบุคลากร 
  3) กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พนักงานราชการ    
    ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
  4) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  5) กิจกรรมจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ด้านงานอาคารสถานที่)สรรหาบุคลากรให้เพียงพอและ
ตรงตามความจ าเป็น 
  6) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  7)ส่งเสริมการมีวิทยฐานะ 

8) สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ย้ายเข้า ย้ายออก เกษียณอายุราชการ ผูกข้อต่อ
แขน รับขวัญบุตร 

  9) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  10) งานวันลา 
  11) งานการไปราชการ 
  12) งานรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ 
  13) ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน 
  14) งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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  15) กิจกรรมจัดท าสัญญาจ้างครูสอนภาษาจีน 
  16) การสร้างความสมานฉันท์ให้แก่บุคลากรทุกคนให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน  ยึดหลัก
คุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ยึดหลักความพอเพียง
ของในหลวงในการด าเนินชีวิต 
 4.2 กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ผู้สอน) จัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว(อาคารสถานที่)และสรรหา
บุคลากร 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

ฝ่ายบริหาร 
และบริหารงานบุคคล 

2 กิจกรรมการอบรม  ประชุม สัมมนา เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์/
คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 
ช่วงที่ 2 เดือนเมษายน 2564 

ผู้บริหาร/หัวหน้าด้าน/ด้าน
การบริหารงานบุคคล 

4 พัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศ
ลืม 

5 ส่งเสริมการมีวิทยฐานะ เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศ
ลืม 

6 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ย้าย
เข้า ย้ายออก เกษียณอายุราชการ ผูกข้อ
ต่อแขน รับขวัญบุตร 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

ผู้บริหาร / หัวหน้าฝ่าย / 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

7 สร้างความสมานฉันท์ และบรรยากาศใน
การท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

8 งานวันลา เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 

9 งานการไปราชการ เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกนัยายน  2564 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 

10 งานรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศ
ลืม 

11 ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

12 ธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศ
ลืม 

13 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน  2564 

นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 
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5.  งบประมำณที่ใช้ 
      5.1 เงินงบประมาณ ได้มาจาก  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เงินอุดหนุนรายหัว)  
            จ านวน 249,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) และเงินบริหาร 20% (จ้างลูกจ้างอาคารสถานที่ 
1 ราย) 
       5.2 เงินนอกงบประมาณ....เงินบริจาค............. จ านวน...............บาท (จ้างสอนภาษาจีน 1 ราย) 
      รวม...........................................บาท 
ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 

ที ่ รำยกำรกิจกรรมงำนในโครงกำร งบ 
ประมำณ 

นอก
งบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ใช้
งบประมำณ 

1. กิจกรรมที่ 1จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาจีน/
ลูกจ้างงานอาคารสถานที่ และสรรหาบุคลากร 

96,000 - 96,000 ไตรมาสที่ 1 
- 4 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง สรรหาบุคลากรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 

    

 3.  ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดจ้าง     

 4..  ประเมินผลการปฏิบัติงาน     

 5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร     

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรม  ประชุม สัมมนา 150,000 - 150,000 ไตรมาสที่ 1  

 1. ปรึกษาผู้บริหาร    -ไตรมาสที่4 

 2. ขออนุมัติต่อผู้บริหารให้บุคลากรเข้ารับการ    
    อบรมประชุม  สัมมนาตามวาระต่างๆ 

    

 3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม  สัมมนา 
    ตามวาระต่างๆ 

    

 4. รวบรวมและจัดท าหนังสือราชการ เ รวบรวม  
    จัดเก็บข้อมูล 

    

 5. ประเมินผลและสรุปรวบรวมการด าเนินงาน     

3. กิจกรรมที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ - - - - 

 1. ปรึกษาผู้บริหาร     

 2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     

 3. บันทึกเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของ    
   บุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล    
   การปฏิบัติงาน 

    

 4. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงาน     
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 3. สรุปรวบรวมการด าเนินงาน 
 

    

4. กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานด้านการงานบริหารบุคคล 3,000 - 3,000 ไตรมาสที่ 1 

 1. ปรึกษาผู้บริหาร    -ไตรมาสที่4 

 2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานส ารวจความ    
    ต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน 
     การใช้งาน 

    

 3. บันทึกเสนอขอซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์     

 4.  ด าเนินการพัฒนางาน ให้ตรงตามความ 
     ต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับ   
    จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    

 5. ประเมินผลและสรุปรวบรวมการด าเนินงาน     

5. กิจกรรมที่ 5ส่งเสริมการมีวิทยฐานะ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  
ให้มีวิทยฐานะตามข้ันตอน   

    

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและแจ้ง เกณฑ์
การประเมิน 

    

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ 

    

 5.  ส่งผลงานของบุคลากรรับการประเมิน     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร 
 

    

6. กิจกรรมที่ 6  สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร     

    

 3. ประชุมคณะด าเนินงาน     

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

7. กิจกรรมที่ 7งานวันลา - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  วางแผนการด าเนินงาน     

 3. จัดสมุดวันลาให้แก่บุคลากร     
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 4.  ด าเนินงานส ารวจวันลาตามรอบปีงบประมาณ     

 5.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

8. กิจกรรมที่ 8 พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงาน
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- - - ไตรมาสที่ 3 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  วางแผนการด าเนินงาน     

 3. จัดสมุดวันลาให้แก่บุคลากร     

 4.  ด าเนินงานส ารวจวันลาตามรอบปีงบประมาณ     

 5.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

9. กิจกรรมที่ 9 การไปราชการ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  วางแผนการด าเนินงาน      

 3. ออกค าสั่งไปราชการให้บุคลากร     

 4.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

10. กิจกรรมที่ 10    ครูดีเด่นประเภทต่างๆ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานแจ้งเกณฑ์การ
ประเมินครูดีเด่นประเภทต่างๆ     

    

 3. ด าเนินงานส่งรายงานการขอประเมินครูดีเด่น     

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรม     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

11. กิจกรรมที่ 11ข้อมูลสารสนเทศ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  วางแผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลบุคลากร       

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     

 4.  จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน     

 5.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

12. กิจกรรมที่ 12    ธุรการฝ่ายบุคคล - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานธุรการฝ่ายบุคคล      

 6.  ด าเนินงานจัดท างานรับ – งานส่งหนังสือฝ่าย     
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บุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

13. กิจกรรมที่ 13  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานแจ้งเกณฑ์การขอ
เครื่องราชฯประเภทต่างๆ     

    

 3. ด าเนินงานส่งรายงานการขอเครื่องราชฯ     

 4.  ด าเนินงานตามขั้นตอน     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

 รวมทั้งสิ้น 249,000  249,000  

 
6. กำรประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูล 

ปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1)ร้อยละ 96 การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร
บุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
2)ร้อยละ 100 บุคลากรได้มีความรู้พัฒนา
ความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา  
ตรงตามความต้องการและตรงตามภาระงาน  
หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
3)ร้อยละ 100 บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
4)ร้อยละ 96 บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จาก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้
มาปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 
5)ร้อยละ 90ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
6) ร้อยละ 100  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมขวัญและก าลังใจสร้างบรรยากาศในการ
ท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 

2563 1.ครูและบุคลากร
ได้รับการบริการ
ในด้านวิชาชีพ 
2.  ครูและ
บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพของตน
ตามความ
ต้องการ                      
3.  เกิด
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  ยึดหลัก
คุณธรรม และ
หลักความ
พอเพียงของ
รัชกาลที่ 9 เป็น
แก่นแท้ในการ
ท างาน 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 7.2 ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 7.3ด้านการบริหารงานบุคคล มีวัสดุส านักงานใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บระบบสารสนเทศ 
และรายงานเอกสารส่งหน่วยงานบังคับบัญชา และหน่วยงานอื่น 
 7.4 ครู บุคลากร ได้รับการส่งเสริมขวัญและก าลังใจที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
                                            ครู ช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
หัวหน้าด้านการบริหารงานบุคคล 

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายธานินท์  ชินวงษ์  ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร                      บริหำรงำนงบประมำณ 
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สนองนโนบำยของ  สพฐ.      ข้อที่  5  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำร                    
                                    กระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ       ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิ 
                                      บาลเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ      มำตรฐำนที่   : 2.1,2.2.1-2.2.4,2.3,2.4 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC         03 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ         ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร            นำงกชนิภำ  กำรบรรจง  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน     1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ช่วงชั้นที่  3 และช่วงชั้นที่  
4  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขต  33  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อ 
พ.ศ.2535  จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนได้รับสิ่งก่อสร้าง  วัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนมาตลอด  การบริหารงานมีอยู่  4  ฝ่าย  คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงาน
งบประมาณงานท่ีมีความจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการจัดสรรงบประมาณและลงทะเบียนพัสดุ  การเบิก – จ่าย  
การเงิน  งานเอกสารงานบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งเอกสารบัญชีการเงินเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ  จ าเป็น
ในข้อมูลทางราชการ  จึงมีความจ าเป็นต้องมีแฟ้มจัดเก็บเอกสาร  พัสดุ  เป็นระบบ  ให้มิดชิดและมีความมั่ง
คงแข็งแรง  และเพียงพอ  มีอุปกรณ์  ข้อมูล  เอกสาร  เกิดความปลอดภัยเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
ราชการอีกต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  ผลผลิต (Output) 
         1. เพ่ือให้มีแฟ้มงาน  วัสดุอุปกรณ์ งานด้านการบริหารงานงบประมาณ  บัญชี  การเงินและการ
วางแผน 
       2. เพ่ือให้มีเอกสารที่สามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2 ผลลัพท์  (Outcomes) 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
 1.มีแฟ้มงาน  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการปฏิบัติงานเอกสารได้พอเพียง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. มีการเก็บเอกสารเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
4.กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนาการ

บริหารงานงบประมาณงานการเงิน  การ
บัญชี 
1.  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดท าแผนงาน
พัฒนาการบริหารงานพัฒนางาน
งบประมาณ 
2.  วางแผนพัฒนาการบริหารงาน
งบประมาณ 
3.  ส ารวจราคาและชี้แจงรายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ์พัฒนางานงบประมาณ 
4.  ด าเนินการจัดซื้อและด าเนินการใช้งาน
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  เรียบร้อย  เป็น
ปัจจุบัน  เอกสารหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ต.ค. 63– ก.ย.64 นางกชนิภา  การบรรจง 

2 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมพัฒนางานแผน 
1.  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดท าแผนงาน
พัฒนาการบริหารงานพัฒนางานแผน 
2.  วางแผนพัฒนาการบริหารงานแผน 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการ 2564 ของโรงเรียน
และแจกหัวหน้างาน 
 

พ.ย.63– ก.พ.64 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 

 
5.  งบประมำณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณ   จากงบเงินอุดหนุน     จ านวน 7,500 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จากเงินบริจาค          จ านวน     -      บาท 
 

ที ่ กิจกรรม เงิน
งบประมาณ   

นอก 
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมที่  1  กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารงานงบประมาณงานการเงิน  การ
บัญชี 
 

5,500 - 5,500 ที่ 1,ที่ 2 

2 กิจกรรมที่  2กิจกรรมพัฒนางานวางแผน 2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 
 
 
6.  กำระประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดละ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

1.  งานงบประมาณงานการเงิน  
การบัญชี  มีวัสดุอุปกรณ์  แฟ้ม
เอกสาร  การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบ  เป็นสัดส่วน            มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ปี 2563 ร้อยละ90 - ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

- เอกสาร
หลักฐาน 
 

2.  งานแผน  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
2564 ของโรงเรียนและแจกหัวหน้า
งานเรียบร้อย 

ปี 2563 ร้อยละ90 - ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

- เอกสาร
หลักฐาน 
 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.มีแฟ้มงาน  งานงบประมาณงานการเงิน  การบัญชี  จัดท าเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน 
 2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  ท าให้คล่องตัว  ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ตรวจสอบค้นหาได้รวดเร็ว 
 3. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา  คุณภาพ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
          (นางกชนิภา  การบรรจง) 
                                           ครู ช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางกชนิภา  การบรรจง) 
                              หัวหน้าด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
ชือ่โครงกำร                 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
  และส่งเสริมความสามารถด้าน เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 



253 
 

                                  เน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที ่ 1.1.3 ,2.2.3 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง                  
รหัสกิจกรรมย่อย OUC 03                                        
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ งานบริหารงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ นายสมยศ  ระคนจันทร์                                        
ระยะเวลำด ำเนินงำน มิถุนายน 2564                           
_________________________________________________________________________     
1. หลักกำรและเหตุผล    
ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยน าความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการ
อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแปลงข้อมูลเพื่อใช้สารสนเทศในการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การใช้สื่อไม่ว่าเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ล้วนเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับลดข้อจ ากัดต่อการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม บุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องได้รับการศึกษาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมฝึกทักษะเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ด้วยความจ าเป็นในการจัดสิ่งแวดล้อมท้ังการ
เตรียมพร้อมในการเข้าถึงสารสนเทศ จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร 
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการฝึกฝน การเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถใช้
ประสบการณ์จากโรงเรียนน าไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นหน้าที่อันยิ่งยวดในการจัดเตรียมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ พัฒนาความรู้บุคลากร พัฒนาสื่อ เพ่ือรองรับและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดการ
เรียนการสอนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 ผลผลิต (Output) 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก แหล่ง เรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว โดยใช้เว็บไซต์ที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการบริบทและภูมิ ปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
         2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 2. สถานศึกษาครูและบุคลากร นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและก้าวไกล 
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  3. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
   1.  พัฒนาการเรียนการสอนของครูและบุคลากร จ านวน  25   คน 

        2.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   จ านวน  326  คน  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
    2. นักเรียนมีความสามารถในการผลิตผลงานแข่งขันระดับเขตและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้น  
    3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  
    4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมมากข้ึน  
 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดขอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนออกแบบระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. ผู้ได้รับแต่งตั้งจัดท าแผนงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.วางแผนออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ส ารวจราคาและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดวาง
ระบบ 

มิถุนายน 2564 นายสมยศ   
ระคนจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดบุคลากรเหมาะสมตามลักษณะงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน 
เอกสาร หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 
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3 กิจกรรมที่ 3 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. วางแผนจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีระบบและทั่วถึง 

2. จัดหา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติการ
และติดตั้งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. น าอุปกรณ์ มาปฏิบัติงานและติดตั้งในการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ระบบอุปกรณ์มีความเหมาะสมและทั่วถึงใน 
5. การปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4. 

 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีเอกสาร

หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน 
4. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน 
 
5. งบประมำณที่ใช้ 

5.1     เงินงบประมำณ  จ ำนวน  5,000  บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ .........................-........................ จ ำนวน ..........-........บำท 

รวม.......................................................บำท 
 

 
ที ่   

งบ 
ประมำณ 

 
นอก

งบประมำณ 

 
รวม 

 
ไตรมำส 
ที่ใช้งบ ฯ 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนออกแบบ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดบุคลากรรับผิดชอบ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 3 การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
1.การวางแผนปฏิบัติการติดตั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 
2.จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ติดตั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

5,000 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
 

มิถุนายน 
2564 
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4. 

3.เดินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
โรงเรียนให้ครอบคลุม 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
6. กำรประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตวัชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ประเมิน 
-  ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2563 
 

ร้อยละ 90 สอบถาม
บุคลากร 

แบบ
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

 
- การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2563 ร้อยละ 90 ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

เอกสาร 
หลักฐาน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ สื่อ
ต่างๆรอบตัวได้ 
 7.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ 
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการบริบทและภูมิ ปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 7.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้ 
 7.5 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพ 
  7.6 สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา คุณภาพ
สถานศกึษาได้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสมยศ  ระคนจันทร์) 
                                               ครู ค.ศ.1 
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ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางกชนิภา  การบรรจง) 
                                หวัหน้าด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร     พัฒนำงำนสำธำรณูปโภค 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    กลยุทธิ์ที่  5  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำม  
                                        แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ ตำมหลักธรรมมำภิบำล 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม 
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                                          หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที ่ 2.2.4 
ลักษณะของโครงกำร    ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย    ouc  04 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นำงกชนิภำ  กำรบรรจง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1  ตุลำคม  2563 -30  กันยำยน  2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล   

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เปิดการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนประจ าต าบลซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
ระดับดับต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่บริการ  และพ้ืนที่ใกล้เคียงมาเข้ามาศึกษาจากจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน  และ
จ านวนนักเรียนที่คาดว่าอนาคตมีแนวโน้มมากข้ีน  ประกอบกับโรงเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายด้านงาน
สาธารณูปโภค  เช่น  ค่ากระแสไฟฟ้า  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรม 
สนันสนุน การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  กลุ่มบริหารทั่วไป  จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมา 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต   
  1.  นักเรียนจ านวน 326  คน  ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคเป็นจ านวน  100% 
 2.2  ผลลัพธ ์
  1.  บุคลากรในโรงเรียนมีระบบงานสาธารณูปโภคให้เหมาะสม 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงประมาณ 
  1.  เพ่ือมีงบประมาณในการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ านวน  12  เดือน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ได้รับการดูแลและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ด าเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 31 ต.ค 63.- 30 ก.ย.64 นางกชนิภา  การบรรจง 

 
 
 
5.  งบประมาณที่ใช้   
 5.1  น างบประมาณจากเงินอุดหนุนจ านวน    บาท 
 5.2  เงินนอกงบประมาณ   จ านวน    -   บาท 
    รวม  106,400 บาท 
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ที ่  งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้งบ 

1 ด าเนินการจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

117,520 - 117,520 1-4 

 
6. การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1.ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินการ 
2 ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้วย
ความคล่องตัว 
3 โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณูปโภค
อย่างต่อเนื่อง 

100 % 100 % 1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 สอบถาม 
3 การตรวจสอบ

เอกสาร 

1 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
7  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 7.1  เพ่ือมีงบประมาณในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค  จ านวน  12  เดือน 
 7.2  โรงเรียนได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ได้รับการดูแลและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .             ผู้เสนอโครงการ 
          (นางกชนิภา  การบรรจง) 
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                                        ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางกชนิภา  การบรรจง) 
                               หวัหน้าด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงกำร พัฒนาอาคารสถานที่ 
แผนงำน ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ กลยุทธ์ข้อที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในการเป็นชาติไทย  และวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ กลยุทธ์ข้อท่ี 6   
มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 2.2.4 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
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รหัสกจิกรรมย่อย OUC   04  
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ว่าที่ร้อยโท สุทธิพงษ์  แฝงบุญ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัด
สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน เป็ นอย่ างมาก  เพราะจะมี ผลต่ อการพัฒ นาการทางด้ าน   ร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือ
หาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน  จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศ       ที่ดีเหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา
ของนักเรียนให้ดีที่สุด   

ดังนั้น  การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  
พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  และอ่ืนๆ  เช่น  สวนหย่อม  แปลงปลูกผักปลูกไม้ผล  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียน
มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  และพร้อมใช้งาน 
2.2  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
2.3  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานเวรยามในการรักษาทรัพย์สมบัติภายในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย 
2.4  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการอนุรักษ์สวนสมุนไพร 
2.5  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

3.  เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 
- ผู้ที่มาใช้บริการโรงเรียน     จ านวน  2,000  คน 
- ผู้ที่มาใช้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์    จ านวน  1,000  คน 
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม    จ านวน  25  คน 
- สวนสมุนไพร     จ านวน  1  แห่ง 
- ห้องส านักงานการบริหารงานวิชาการ  จ านวน  1  ห้อง 
- การประชาสัมพันธ์โรงเรียน   จ านวน  10  ครั้ง (อย่างน้อย) 
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3.2  เชิงคุณภำพ 
- สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
- อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัย  และเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีงานโสตทัศนศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และพร้อมใข้งาน 
- โรงเรียนมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
- โรงเรียนมีสวนสมุนไพรส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
- โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  กิจกรรมต่อชุมชน  และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

ส ารวจพื้นที่  ความต้องการ  วิเคราะห์  
และท าโครงการน าเสนอคณะครู  ฝ่าย
บริหารและกรรมการสถานศึกษา 

กันยายน 2564 ว่าที่ ร.ท.สุทธิพงษ์  แฝงบุญ 
 

2 ขั้นด าเนินการ (DO) 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 1. พัฒนาอาคารสถานที่ 

2. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
3. พัฒนางานเวรยาม 
4. การอนุรักษ์สวนสมุนไพร 
5. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

 
 

3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผล
การด าเนินงาน 

กันยายน 2564 

 
 
5.  งบประมำณที่ใช้ 
 -  เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน   จ านวน  35,000  บาท 
 -  เงินนอกงบประมาณ................-.................. จ านวน       -     บาท 

รวมเงิน จ านวน  35,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ที่ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 26,000 - 26,000 3 
2 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 8,000 - 8,000 3 
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3 กิจกรรมพัฒนางานเวรยาม 1,000 - 1,000 3 
4 กิจกรรมการอนุรักษ์สวนสมุนไพร 0 - 0 0 
5 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 0 -  3 

รวม 35,000   - 35,000    
 
6.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

-  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
 

7.  กำรวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กำรวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

-  โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการใช้งาน  
สวยงาม  สะอาด  น่าดู  น่าอยู่  และน่าชม 
-  โรงเรียนมีงานโสตทัศนศึกษาท่ีได้มาตรฐานและ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีการจัดเวรยามในการดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  และปลอดภัย 
-  โรงเรียนมีสวนสมุนไพรส าหรับใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
-  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  และเป็นปัจจุบัน 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ  สะอาดร่มรื่น  ปลอดภัย  สวยงาม  
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

8.2  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
8.3  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนางานเวรยามในการรักษาทรัพย์สมบัติภายในโรงเรียนให้เกิด

ความปลอดภัย 
8.4  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาการอนุรักษ์สวนสมุนไพร 
8.5  โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.    ผู้เสนอโครงการ        
     (สุทธิพงษ์  แฝงบุญ)      
              ครู ค.ศ.1  
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ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายเฉลย  ตาทิพย์) 

                หวัหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่โครงกำร    เสริมสร้ำงสุขภำวะในสถำนศึกษำ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
                                                  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม 
                                                  ศักยภำพ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   กลยุทธ์ที ่1 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่  1.2.4 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย  OUC   04 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   นำงจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   พฤษภำคม  2563 – มิถุนำยน  2564 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  
หลักกำรและเหตุผล 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมโลกอยู่ในภาวะไร้ 
พรหมแดน และน าโลกสู่การจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ก่อให้เกิดโอกาสและภัยคุกคาม 
ต่อคุณภาพชีวิตของพลโลกในด้านต่าง ๆ สังคมไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจะต้องปรับตัว 
โดยการพัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสมรรถภาพของคนให้มีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู้ 
และทักษะในการจัดการและการด ารงชีวิต สามารถ เผชิญกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (ส านักส่งเสริมสุขภาพ, 2547 : 2) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549 : 12) 
 การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วม มือ 
ประสาน ประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ทีความสุขและปลอดภัย 
 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความตระหนัก เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกในชุมชน ทั้งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการ
บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียนที่เน้นสุขบัญญิติ การบริการ
อาหารกลางวัน ที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการใน
โรงเรียน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนจะต้องแก้ไขอีก
มาก อาทิ เช่น นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังไม่เห็นความส าคัญของการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ของ
ตนเอง นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีปัญหาโรคในช่องปาก มีปัญหาเหงือกอักเสบ ฟันผุ การเลือกซื้ออาหารที่ไมมี่
ประโยชน์ การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และสุขภาพ บริเวณโรงเรียนยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ป่าไม้ ใบไม้ร่วงหล่นหมักหมมไม่เป็นระบบ ไม่มี
สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนไม่มีสถานที่ประกอบอาหาร ที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เพียงพอ ไม่
สะอาด โรงเรียนยังไม่มีระบบการจ ากัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย ระบบการบริการน้ าดื่มที่สะอาดไม่
เพียงพอ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในเขตบริการของโรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา 
ประชาชนมีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตนเอง
เทา่ที่ควร 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาและเสริมสร้าง ปลูกฝั่งสุขนิสัยที่ดี ให้สามารถพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองอย่างยั่งยืน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต  (Output) 
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 1.  เพื่อให้บริการด้านยารักษาโรคและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน จ านวน 326 คน 
 2. นักเรียนสามารถท าโครงงานเสริมสร้างสุขภาวะ   
 3.  นักเรียนมีสุขภาพดี ร้อยละ 96 
   

2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  1.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพ 
   2.  นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและสุขปฏิบัติ 
       3.  นักเรียนได้รับการบริการรักษาสุขภาพทุกคน 

   4.  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี 
 
3.  เป้ำหมำย 
     3.1  เชิงปริมำณ 
            1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   จ านวน     326 คน 
            2.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน      25 คน 
  

 3.2  เชิงคุณภำพ 
       1.  นักเรียนมีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถแนะน าผู้อื่นได้  

 
2.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดท า

โครงการ เสนอโครงการอนุมัติ 
พฤษภาคม 2563 

นางจุไรรัตน์   
กิตติธรวัฒน์ 

2. ด าเนินตามโครงการ 
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ 

พฤษภาคม 2563 
นางจุไรรัตน์   
กิตติธรวัฒน์ 

3. วัดและประเมินผล สรุปรายงานโครงการ กันยายน 2564 นางจุไรรัตน์  
 กิตติธรวัฒน์ 

3.  งบประมำณที่ใช้ 
  3.1  เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน   จ านวน   9,000  บาท 
     3.2  เงินนอกงบประมาณ.................-................   จ านวน        -     บาท 
        รวม      9,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ที่ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะใน
สถานศึกษา 

5,000 - 
5,000 3 

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
ใหม่ 

4,000 - 
4,000 3 

4.  กำรประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล
ปีฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1. นักเรียนท าโครงงานเสริมสร้างสุข
ภาวะในสถานศึกษา  จ านวน  3  
โครงงาน 
2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพ  
3. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและ
สุขปฏิบัติ 
4. นักเรียนได้รับการบริการรักษา
สุขภาพทุกคน 

2563    95 1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลเชิง
ประจัก 
2. แบบ
ประเมิน
โครงการ 

 
5.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 5.1  นักเรียนท าโครงงานส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา 
     5.2  นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพ 
     5.3  นักเรียนมีนิวัยรักความสะอาดและสุขปฏิบัติ 
     5.4  นักเรียนได้รับการบริการรักษาสุขภาพทุกคน 
 
 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
    (นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์)     

         ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายเฉลย  ตาทิพย์) 

            หวัหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชือ่โครงกำร                          ส่งเสริมวันส ำคัญของชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
สนองนโนบำยของ  สพฐ.         ข้อที่  1  ข้อที่  2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ      มำตรฐำนที่ 1.2.1-1.2.3 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ที่  2 
ลักษณะงำน / โครงกำร   ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC            04 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ว่ำที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน โดยการส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษา
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด โดยความร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้
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มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้นักเรียนเป็นฐานใช้ศักยภาพครูในพ้ืนที่ท า
การส่งเสริมสภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนเพ่ือง่ายต่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพละตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนและชุมชนจากการปฏิบัติจริง
และทบทวนเนื้อหาในรายวิชาที่นักเรียนสนใจหรือเพ่ิมพูนความรู้ ในรายวิชานั้นๆ ให้สูงขึ้นปรับเปลี่ยนเจตคติ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่สอง พ.ศ.2545 สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  กล
ยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้หรือการค้นหา ค้นพบ หาค าตอบด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม   
การแก้ปัญหา เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิรูปการศึกษาให้คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับต่อไปสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลยุทธ์ที่  1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  ข้อที่ 1.1.1  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมหลัก
ของคนไทย  12  ประการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ข้อที่ 1.2.1-1.2.3   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ข้อที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Output) 

1. นักเรียน  ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ความ
ส านึกรักท้องถิ่น ความเป็นชาติไทย  และทักษะชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียน
จ านวน  326  คน  และไม่ต่ ากว่าร้อยละ  96  ของนักเรียนทั้งหมด 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนักเรียนจ านวน 326  คน และไม่ต่ ากว่าร้อยละ  96  
ของนักเรียนทั้งหมด 

3.  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ทุกระดับชั้นได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐาน และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์นักเรียน  จ านวน  326  คน  และไม่ต่ ากว่าร้อยละ  96  ของนักเรียนทั้งหมด 

 
2.2 ผลลัพท์  (Outcomes) 
 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน  326  คน  เข้าร่วมโครงการวันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความส านึกรักท้องถิ่น มีความเป็นชาติไทย  และมีทักษะการ
ด ารงชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียนพร้อมทั้ง
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  จากการปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐาน และมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
3. เป้ำหมำย 
    3.1เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 326  คน   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความส านึกรักท้องถิ่น 
ความเป็นชาติไทย  และทักษะชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.นักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน  326  คน  ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  สามารถน า
และประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน 326  คน  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  96 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.   นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม   
เป็นหมู่  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
 2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่มี
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

วันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ต.ค. 63– ก.ย.64 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ 

2 กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย ธ.ค.63 – ก.พ.64 ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ 
3 กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ก.พ. 64 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม 

 
5.  งบประมำณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณ   จากงบเงินอุดหนุน     จ านวน 37,500 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จากเงินบริจาค          จ านวน     -      บาท 
 

ที ่ กิจกรรม เงิน
งบประมาณ   

นอก 
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10,000 - 10,000 ที่ 1,ที่ 2 
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,วันชำติ 2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 
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3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4,000 - 4,000 ที่ 1 
4 กิจกรรมวันไหว้ครู 1,500 - 1,500 ที่ 1,ที่ 2 
5 กิจกรรมวันปิยมหาราช  -  ที่ 1,ที่ 2 
6 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,

กิจกรรมถวายราชสดุดี 
2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 

7 กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 

8 กิจกรรมวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 
10 

2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 

9 กิจกรรมวันพระราชสมภพ พระราชินี
สุทธิดา 

2,000 - 2,000 ที่ 1,ที่ 2 

10 กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 12,000 งบปริหาร 12,000 ที่ 1,ที่ 2 
 
6.  กำระประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดละ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมน
วิทยาคาร  จ านวน 326  คน  
เข้าร่วมโครงการวันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความ
ส านึกรักท้องถิ่น มีความเป็น
ชาติไทย  และมีทักษะการ
ด ารงชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ในตัวผู้เรียนพร้อมทั้งได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  
จากการปฏิบัติกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นได้
พัฒนากระบวนการเรียนรู้จน
บรรลุตามมาตรฐาน และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

ปี 2563 นักเรียนเข้าร่วมวัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ96 

- การสังเกต 
- การ
สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- การทดสอบ 

- แบบสรุป 
และประเมิน 
ผลโครงการ 
- 
แบบทดสอบ 
 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
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  7.1 เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียน  ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความส านึกรัก
ท้องถิ่น ความเป็นชาติไทย  และทักษะชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. นักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 326 คน ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
สามารถน าและประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) 
ฉบับ 2545 
                    3.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรมร้อย
ละ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  96 
  7.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สามารถพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  เป็นหมู่  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
  2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.        ผู้เสนอโครงการ        
                  (สุทธิพงษ์  แฝงบุญ)      

     ครู ค.ศ.1 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายเฉลย  ตาทิพย์) 

     หัวหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ   
               (นายธานินท์  ชนิวงษ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชือ่โครงกำร         โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลยุทธ์ของ สพฐ.      ที ่ 1, 2, 3 
กลยุทธ์สถำนที่ศึกษำ   ที ่3  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ  ที ่  1.2.3,2.3 
ลักษณะของโครงกำร                          ต่อเนื่อง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ( ฝ่ำย / กลุ่มสำระฯ /งำน )    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร                           นายเฉลย  ตาทิพย์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 63 –30  กันยายน 2564 
1. หลักกำรและเหตุผล   
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที ่ 6  มาตราที่ 6ก าหนดไว้ว่า 
“การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างมากมายในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครอง
ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการบริหารการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์   

1.1   ผลผลิต (Output) 
 -  เพ่ือส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม  ร้อยละ 90 

                      -  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 100 

       -  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 

                       -  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 
                       - เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 95 
 1.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

-  นักเรียนเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม  ร้อยละ 90 

                      -  สร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง   
ร้อยละ 100 

         -  บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ 
                          นักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
                        -  พัฒนาศักยภาพ  นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 
                        - นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 95 
3.  เป้ำหมำย   

 3.1  ปริมำณ                                 
 ครู – บุคลากร    จ านวน      25        คน 
 นักเรียน            จ านวน     326       คน 
 ผู้ปกครอง         จ านวน      326       คน 
3.2  คุณภำพ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารทุกคน  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะ 
ตามความเป็นจริง  
  2. ครู  อาจารย์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารทุกคน  เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริงมีข้อมูลสามารถ
ท าการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง 
 3. ผู้ปกครองสามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี
งาม  
 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำร (ว.ด.ป.) 
ผู้รับผิดชอบ 

       1. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน) 

-ติดตามนักเรียนตลอดปีการศึกษา
2564 

  -เยี่ยมบ้าน  มิถุนายน และกันยายน 

 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
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2564 
      2. กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน    ตลอดปีการศึกษา2564 และร่วม   

กิจกรรมกับชุมชนตามที่ชุมชนจัด 
กิจกรรม 

 นายเฉลย  ตาทิพย์ 

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  พฤษภาคม และกันยายน  นางสาวพัณนิตา  ไพรสินทร์ 
4.กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม  ตลอดปีการศึกษา 2564  นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญ

ผล 
 

5 งบประมำณที่ใช้           
5.1  เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุน จ านวน  8,000  บาท 
5.2 เงินนอกงบประมาณ จากงบ.................. จ านวน  ..............  บาท 
      รวม       8,000  บาท 
  
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม 

ไตรมาส 
ที่ใช้งบ 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ1ครั้ง  
รวม 2ครั้ง 

5,000 - 5,000 2 และ 4 

2 กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 1,000 - 1,000 1-4 

3 กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 1,000 - 1,000 1-4 
4 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน) 1,000 - 1,000 1-4 

                        
6  กำรประเมินผล   
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ประเมิน 

1.เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ (IQ) ของ
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมี 
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และ
จริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม   

ไตรมาส
ที่  2 
และ 4 

ร้อยละ 
90 

-สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ์ 
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2.เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความ
เข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดี
ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
 

ไตรมาส
ที่  2 
และ 4 

ร้อยละ 
100 
 

-สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ์ 
 

3.บุคลากรของโรงเรียนเห็นความ       
ส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ไตรมาส
ที ่ 2 
และ 4 

ร้อยละ 
100 

-สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ์ 
 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักเรียน
คร ู ผู้ปกครอง  
 

ไตรมาส
ที่  2 
และ 4 

ร้อยละ 
90 

- สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ์ 
 

5.นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะ
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

ไตรมาส
ที่  2 
และ 4 

ร้อยละ 
95 

- สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบร่องรอย
การปฏิบัติงาน 

-แบบ
ประเมิน 
-สัมภาษณ์ 
 

 
 

 7. ผลท่ีคำดหวัง 
1.นักเรียนเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มี พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม   

                2.สามารถสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง  

3.บุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  
                4.สามารถพัฒนาศักยภาพ  นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง  
                 5.นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
    (นายเฉลย  ตาทิพย์)      

                ครู ช านาญการพิเศษ 
  
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
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            หวัหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร     พัฒนางานธุรการ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที ่5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม 
                                                             แนวทางการกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อที่ 5   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                                                               หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ ข้อที่  2.3  
ลักษณะงำน/โครงกำร    โครงการต่อเนื่อง   
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 63 –30  กันยายน 2564 

1. หลักกำรและเหตุผล 
งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล

ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณการลงทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือท่ีมาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการจัดเก็บและท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริหารงานสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นและรวดเร็ว มี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การดูแลระเบียบแบบแผน
ของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการท างานให้หน่วยงานต่างๆ ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา
ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 ผลผลิต (Output) 
1. เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มี 

ประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง  

รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานสากล 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ขั้นตอนการด าเนินการมีแบบแผน มีข้ันตอนที่สะดวก รวดเร็ว 
2. งานธุรการด าเนินการอย่างมีระบบ มีความถูกต้อง รวดเร็วตามระเบียบของทาง

ราชการ 
3. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 
 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  ให้การบริการด้วยความสะดวกมีต่อระบบต่อบุคลากร 25 คน และนักเรียน 326 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1. การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได ้
  2. บถคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการและการอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กำรวำงแผนออกแบบระบบงำน
ธุรกำร 
1. ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดท าแผนงานธุรการ 
2. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
3.จัดท าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานธุรการ 
และเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 
4. เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดบุคลำกรรับผิดชอบงำน
ธุรกำร 
1. จัดบุคลากรเหมาะสมตามลักษณะงาน 
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เรียบร้อย เป็น

1 ต.ค. 2563 – 30 
ก.ย. 2564 

นางสาวนุชจิรา  
ชาวเมืองดี 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวนุชจิรา  
ชาวเมืองดี 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปัจจุบัน เอกสารหลักฐานค้นหาได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดสถำนที่และกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
1. จัดสถานทีป่ฏิบัติงานธุรการเป็นสัดส่วนและ
สะดวกแก่การให้บริการ 
2. จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ธุรการ 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ห้องธุรการมีความเหมาะสม มั่นคงและ
ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินผลด้ำนกำรด ำเนนิงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีเอกสาร
หลักฐานตรวจสอบได้ 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน 
4. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน 

 
 
นางสาวศรมนีย์  
หาญสิงห์ 
นางสาวนุชจิรา  
ชาวเมืองดี 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
 
 
 
 
นางสาวศรมนีย์  
หาญสิงห์ 
นางสาวนุชจิรา  
ชาวเมืองดี 
 

  
5. งบประมำณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ นอก
งบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ใช้
งบ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กำรวำงแผนออกแบบ
ระบบงำนธุรกำร 
 
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดบุคลำกรรับผิดชอบ
งำนธุรกำร 
 
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดสถำนที่และกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
1. จัดสถานทีป่ฏิบัติงานธุรการเป็น
สัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ 
2. จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานธุรการ 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ห้องธุรการมีความเหมาะสม มั่นคง
และปลอดภัย 

- 
 
 
- 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

ไตรมาสที่ 2 
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4 

 
กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินผลด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมี
เอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 
4. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
ไตรมาสที่ 3 

 
 
 
6.กำรวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

- บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องได้รับการบริการ
ด้านธุรการ 

2563 ร้อยละ 90 สอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม 

- การปฏิบัติงานธุรการเป็นไป
อย่างมีระบบรวดเร็ว 
ถูกต้องตามแนวปฏิบัติมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2563 ร้อยละ 90 ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

เอกสารหลักฐาน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีระเบียบแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการเป็นปัจจุบัน 
2. มีเอกสารคู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงานธุรการ 
3. มีวัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับการบริหารจัดการมีคุณภาพ 
4. บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับการบริการด้านธุรการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
    (นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์)                                   
                  ครู คศ.1 
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นายเฉลย  ตาทิพย์ 

ต่อเนื่อง 

 
ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
     หัวหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป  

 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
     (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 

 
ชื่อโครงกำร    โรงเรียนสีขาว 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   กลยุทธ์ที่ 2   
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ มาตรฐานที่  1.2.1-1.2.4 
ลักษณะโครงกำร    
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    
ระยะเวลำด ำเนินงำน   พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมากขึ้นโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และมักเชื่อมโยง
ไปยังปัญหาด้านชู้สาวโดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลท าให้วิถี
การด ารงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองห่างเหินไม่เอาใจใส่บุตรหลาน
เท่าท่ีควร  ปัญหาครอบครัวยากจน ผู้ปกครองรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆของโลกซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เยาวชนก าลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุดเยาวชนบางคนตกอยู่
ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรักความเข้าใจและความอบอุ่นท่ีควรจะได้รับจากครอบครัวของ
ตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานท าให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดท าโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้นมารองรับ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป 

ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง
จริงจังนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็น
ความส าคัญของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชนมุ่งเน้นการหามาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังและสร้างจิตส านึก รับผิดชอบต่อตนเอง 
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สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด มุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น 
“โรงเรียนสีขาว” 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต  (Output) 
1. เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
2. เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดใน

โรงเรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนเข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม - จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
4. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

 
 

 
2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes) 

1. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด 
2. ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน 
3. โรงเรียนและชุมชนเข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม - จริยธรรม มีชีวติที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
4. สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน 326 คน 
2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน   25 คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน  326  คน 

3.2 เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารและชุมชนเกิดความเข้าใจตรงกันเพ่ือป้องกันสารเสพติด 
2. นักเรียน  คณะครู  บุคลากร  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารร่วมมือสร้างสรรค์

สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข  และการพนันอย่างถาวร 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ ท าโครงการน าเสนอคณะครู ฝ่าย
บริหาร และกรรมการสถานศึกษา 

พฤษภาคม 63 นายเฉลย  ตาทิพย์ 

2 ขั้นด าเนินการ  (DO) 
โครงการโรงเรียนสีขาว 

  

1. กิจกรรมต้านยาเสพติด พ.ค.63 – มิ.ย. 64 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
2. กิจกรรมชมรม  TO  BE  NUMBER  

ONE 
พ.ค. 63 – มิ.ย. 64 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 

5. งบประมำณที่ใช้ 
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4.1 เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน  จ านวน  4,000  บาท 
4.2 เงินนอกงบประมาณ................-.................. จ านวน     -     บาท 

รวม  4,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ที่ใช้งบฯ 

1 กิจกรรมต้านยาเสพติด 2,000 - 2,000 3 
2 กิจกรรมชมรม  TO  BE  NUMBER  

ONE 
2,000 - 2,000 3 

 
 
6.กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

วิธีกำรวัด
และ

ประเมินผ
ล 

เครื่องมือที่
ใช้ประเมิน 

ผลผลิต   
นักเรียน  คณะครู  บุคลากร  และผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการลดละเลิกยาเสพติด 
รวมทั้งโรคเอดส์ และอบายมุขอ่ืนๆส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการ
ช่วยเหลือเพ่ือน และให้ค าปรึกษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
ผลลัพธ์     
นักเรียน  คณะครู  บุคลากร  และผู้ปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นบุคคล
ที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2562 - 
2563 

 1. สังเกต 
2. สอบ  

ถาม 
3. สัม 

ภาษณ์ 

1. ข้อมูล
เชิง
ประจักษ์ 

2. แบบ
ประเมิน
โครงการ 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด 
7.2 ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน 
7.3 โรงเรียนและชุมชนเข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรม - จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
7.4 สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

 
ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ              

    (นายเฉลย   ตาทิพย์)      
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                ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเฉลย  ตาทิพย์) 

                หวัหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
โครงกำร    โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ                    ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงคย์ึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่  1.2.1-1.2.4 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวดวงนภำ  ระบือนำม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564 
........................................................................................................................................................................................................................ 
1.หลักกำรและเหตุผล  

 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราช
ปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน   

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไร
มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถ
น าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่
จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง”และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
“เพิ่มข้ึน”  
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ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.เป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืนเพ่ือช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมืองต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ตระหนักรู ้เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  
               2) เพ่ือให้ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

3.เป้ำหมำย 
3.1ด้ำนปริมำณ 1.100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

อันดีงาม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.2 ด้ำนคุณภำพ 2. นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างานโรงเรียนคุณธรรม ตุลาคม 2563 นางสาวดวงนภา  ระบือนาม 
2.ประชุมระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่าย
วางแผนด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม 

ธันวาคม 2563 

3.  จัดท าโครงงานระดับโรงเรียน ระดับ
ห้องเรียน 

กุมภาพันธ์ 2564 

4. สรุปโครงการ กันยายน 2564 
 
5. กิจกรรมหลักตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ที ่ กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี  นางสาวดวงนภา  ระบือนาม 
2. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม นางสาวธรรมนูญรัตติ    พิศลืม 
3. กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน นางสาวดวงนภา  ระบือนาม 
4. กิจกรรมอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม นางสาวิตรี     ชิงชัย 

5. สถำนที่ด ำเนินกำรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด   อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

6. งบประมำณ 
 6.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1,500 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ ( งบประมาณนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้ งบประมำณ งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
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งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท างานโรงเรียน
คุณธรรม 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมระดมสมองของ
บุคลากรทุกฝ่ายวางแผนด าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม ศึกษาดูงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการตามแผน จัดท า
โครงงานระดับห้องเรียน 

1,000 - 1,000 - 

กิจกรรมที่ 4 สรุปโครงการ (เข้าเล่ม) 500 - - 500 
รวมทั้งสิ้น 1,500 

7. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำ

เป้ำหมำย 
1) มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2) มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน  
3) มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์
สุจริต ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
4) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5) มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
6) มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
7) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 

 
 

 
85-90% 

 
8.กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 

คุณลักษณะทางคุณธรรม ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร 

แบบประเมินคุณธรรม 

 
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน      
              2) จ านวนผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน       
              3) จ านวนผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี อุดมการณ์คุณธรรม 
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ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
        (นางสาวดวงนภา  ระบือนาม)                
ครู คศ.1 

 
 

ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายเฉลย  ตาทิพย์) 

                   หัวหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
                (นายธานินท์  ชนิวงษ์) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนงำน  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในการเป็นชาติไทย   
                                          และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  กลยุทธ์ข้อท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                                          หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นำยธำนินท์  ชินวงษ์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร      1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัด
สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือ
หาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน  จึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศ  ที่ดีเหมาะสม  และลดภาวะที่เป็นพิษ  เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของ
นักเรียนให้ดีที่สุด   
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    โดย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  
ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด่านวิชาการ  
งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา  
ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และต้องจัดท างบดุลประจ าปี  รายงานสาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึง
ต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุก
กลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้
เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัด
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บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดังนั้น  การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  
พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  และอ่ืนๆ  เช่น  สวนหย่อม  แปลงปลูกผักปลูกไม้ผล  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียน
มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  
2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงขึ้น 
2.3  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 

 2.4  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า  น้ าประปา  พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  และ
พร้อมใช้งาน 

2.5  เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 
 

3.  เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 
   1.  นักเรียนจ านวน  326 คน 
   2.  ครูจ านวน  25  คน 

 3.2  เชิงคุณภำพ 
  1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2. มีแม่บ้านท าความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ รวมทั้งสนามกีฬา อยู่ใน
สภาพดี  ปลอดภัย  และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   โรงเรียนมีงานโสตทัศน
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และพร้อมใข้งาน 
  3.  ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า  น้ าปะปา  มีความพร้อมใช้งาน 
 
 4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ส ารวจพื้นที่  ความต้องการ  วิเคราะห์  และท า

กันยายน 2563 นายธานินท์   ชินวงษ์ 
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โครงการน าเสนอคณะครู  ฝ่ายบริหารและ
กรรมการสถานศึกษา 

2 ขั้นด าเนินการ (DO) 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงขึ้น 
ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้
มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า  น้ าประปา  พัฒนา
อาคารสถานที่ให้สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  
และพร้อมใช้งาน 
เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาให้พร้อมใช้งาน 
เพ่ือจ้างบุคลากร  (แม่บ้าน)   
จ านวน 1 คน 

3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กันยายน 2564 

5.  งบประมำณที่ใช้ 
 -  เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุน   จ านวน  235,040  บาท 
 -  เงินนอกงบประมาณ................-.................. จ านวน       -     บาท 

รวมเงิน จ านวน  235,040  บาท 
 
6.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
-  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
 
7.  กำรวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ กำรวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  
สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  
ปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. มีแม่บ้านท าความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ต่างๆ รวมทั้งสนามกีฬา อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัย  และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนมีงานโสตทัศนศึกษาที่มีคุณภาพ  และพร้อมใช้งาน 
3.  ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า  น้ าประปา  มีความพร้อมใช้
งาน 

-  การสังเกต 
-  การ
สัมภาษณ์ 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 
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4.งานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 

 
 
 
 
 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  
8.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงขึ้น 
8.3  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 

 8.4  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า  น้ าประปา  พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  และ
พร้อมใช้งาน 

8.5  เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
          ( นายธานินท์  ชินวงษ์ ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร    
 
   
ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
             หัวหน้าด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ  
           (นายธานินท์  ชินวงษ์) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชื่อโครงกำร  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในการเป็น  
                                         ชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  กลยุทธ์ข้อที่ 6  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3 
ลักษณะงำน/โครงกำร   โครงการใหม่   
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
3. หลักกำรและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ ามือของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนก าลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้
แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อเราสามารถอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพื่อให้มีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้ และนักเรียนยังสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ การก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนจิตส านึกในการลดการทิ้งขยะ รู้วิธีคัดแยกประเภทขยะ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย และเข้าใจคุณค่าของสิ่งของต่าง ๆ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง 
4. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. โรงเรียนมีความสะอาด มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี 
 2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งทางสังคม(การคัดแยกขยะ) ทางอาชีพ(การรีไซเคิล) และการบริหาร
จัดการ(ธนาคารขยะ,ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
 3. ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้พลาสติกและกล่องโฟมและปริมาณของพลาสติกและกล่องโฟม ลดลง  
 4. ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  นักเรียนจ านวนร้อยละ 90 เข้าใจทักษะต่าง ๆ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีสุขอนามัยที่ดี 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน 
 
6. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม 
กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมเวรพื้นที่ เวรห้องเรียน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิต 
กิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 

1 ตุลาคม 2563 
ถึง 

30 กันยายน 2564 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ 
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 

นายสมยศ ระคนจันทร์ 

 
7. งบประมำณที่ใช้ 

เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ 
งบประมำณ

นอก 
รวม 

ไตรมำส 
ที่ใช้งบ 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม 
กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมเวรพื้นที่ เวรห้องเรียน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิต 
กิจกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน 

5,000 - 5,000 
ไตรมาสที่ 

1-4 
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8. กำรวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

นักเรียนจ านวนร้อยละ 90 เข้าใจ
ทักษะต่าง ๆ ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีสุขอนามัยที่ดี 

- ร้อยละ 90 

สังเกต 
ประเมินกิจกรรม 

 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผล
การจดักิจกรรม 
แบบสอบถาม 

นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน - ร้อยละ 90 

สังเกต 
ประเมินกิจกรรม 

 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีความสะอาด มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี  
2. ปริมาณขยะมีจ านวนลดลง  
3. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี  

 
 
 
 
   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์) 
  ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
 

 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  กลยุทธ์ข้อท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในการเป็น  
                                          ชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  กลยุทธ์ข้อที่ 6  
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มาตรฐานที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3 
ลักษณะงำน/โครงกำร   โครงการใหม่   
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร             นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   ตุลาคม 2563 -  เมษายน 2564 
_________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ค าว่า “วัฒนธรรม” และ “ประเพณี” เป็นค า ๒ ค าท่ีเราคุ้นเคย คุ้นหูกันมานาน หากมองกันอย่างผิว
เผิน ความหมายหรือค าจ ากัดความของค า ๒ ค า หลายคนเข้าใจว่ามีความใกล้เคียงกัน              หรืออาจ
เข้าใจไปว่ามีความหมายเหมือนกัน แต่หากขยายความกันอย่างลงลึกแล้ว วัฒนธรรม                   กับ 
ประเพณี มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

ค าว่า วัฒนธรรม   หมายถึง แบบอย่าง แนวทางปฏิบัติ  วิถีด าเนินชีวิตแ ละการอยู่ร่วมกัน            
ของคนในชุมชนแต่ละชุมชน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ที่ส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลัง  และสะท้อนถึงตัวตน          ที่ชัดเจน   เช่น 
เอกลักษณ์ประจ าชาติของคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งการใช้ภาษา อุปนิสัยใจคอที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
กิริยามารยาทที่อ่อนหวาน นุ่มนวล มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งวัฒนธรรมแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดทางสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์และทรัพยากร             ในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ 

ส่วนค าว่า  ประเพณี คือ แบบแผนของความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระท า ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม 
จารีต ระเบียบแบบแผน ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าดีงาม ถูกต้อง หรือเป็นที่ยอมรับของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาหรือส่งผลมาถึงทุกวันนี้            หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
ประเพณีคือ สิ่งที่สังคมเดิมสร้างขึ้น แล้วส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และเผยแพร่ออกไปสู่สังคมอ่ืนๆ ด้วย 

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ จ านวนมากได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอ่ืน เช่น           การ
เป็นอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกท้ังระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด             โดยวัฒนธรรม
ตะวันตกมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจเจกมากกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตกบ่งชี้ด้วยความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ การรู้หนังสือและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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2. วัตถุประสงค์ 

          1.  ศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ งที่มีการรวบรวม             
ไว้แล้วและยังไม่ได้ศึกษา  เพ่ือทราบความหมาย และความส าคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกของไทย
อย่างถ่องแท้   ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เห็นคุณค่า                ท าให้เกิด
การยอมรับ  และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ต่อไป 

         2.  ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่า  ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและ
ตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

        3. รณรงค์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในความส าคัญ ของวัฒนธรรม ว่าเป็น
เรื่องท่ีทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกัน 

         4. สร้างทัศนคติ  ความรู้  และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง  ฟ้ืนฟู  และการดูแลรักษา 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ   และมีผลโดยตรง              ของความ
เป็นอยู่ของทุกคน 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน 326 คน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจ านวน 25 คน 

4. วิธีด ำเนินกำร 

1. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ            ของ
ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น               มุ่ง
ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของ
ความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์                  ของท้องถิ่น 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้          มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

  4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริม อนุรักษ์ธรรมไทย ให้เหมาะสมกับยุคสมัย         และ
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

5. การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผล            อย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์
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และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ต่างๆ 

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนา           ภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง  

5. กำรประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมินผลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ประเมินผลจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของนักเรียนโรงเรียน

ทุ่งมนวิทยาคาร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 

 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

8. งบประมำณ      –      บำท 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกของ
ไทยอย่างถ่องแท้   และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 

         2.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่า  ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติและของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแส
วัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

        3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในความส าคัญ ของวัฒนธรรม ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคน
ต้องให้การรับผิดชอบร่วมกัน 

         4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติ  ความรู้  และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่
เสริมสร้าง  ฟื้นฟู  และการดูแลรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

 

 



298 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ ) 
  ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
 

 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร    โรงเรียนประชำรัฐ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                                 เน้นการมีส่วนร่วม 
สนองกับมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ ที่ 1  
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ลักษณะงำน/โครงกำร   ต่อเนื่อง   ใหม่ 
งำนบริหำรที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563- พฤษภาคม 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กิจกรรมผลิตน้ าพริก “เบ๊ออังแก๊บ”by ทุ่งมนวิทยาคารเป็นการจัดจ าหน่ายน้ าพริกส าเร็จรูปแบบ
ปลีกในจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่ ง
เรียนรู้ 11 แหล่งในต าบททุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เช่น การล่องเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
เส้นทางของายล าน้ าชี หรือป่าชุมชนศักดิ์สิทธิ์ของเขาคีรีวงคต ชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า หนองละลม กรม
เพ่ือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาไหว้พระเกจิดัง เช่น หลวงปู่ริม รัตนมุนี 
และหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ เป็นต้น ได้ซ้อน้ าพริก“เบ๊อะอังแก๊บ”by ทุ่งมนวิทยาคาร กลับบ้านเป็นขิงฝาก 
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์เดิมมีสินค้าพ้ืนเมืองคือ กบยัดไส้ (อังแก็บบ๊อง) ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและชอบซื้อ
เป็นของฝาก แต่เนื่องจากเป็นสินค้าสดที่เก็บไว้ไม่ได้นาน กิจการหรือโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจึงแนวคิดพัฒนา
สินค้าดังกล่าวเป็นน้ าพริกเพ่ือให้จัดเก็บได้นานยิ่งขึ้นและเหมาะเป็นของฝากส าหรับนักท่องเที่ยว โดยโรงเรียน
คาดว่าจะท าการผลิตน าไปเป็นของขายตามร้านขายของฝากต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ และน าไปขายในบูธสิน
ค้าขายของที่ระลึกใน 11 แหล่งในต าบททุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และน้ าพริกยังเป็นทางเลือก
หนึ่งที่สามารถใช้เป็นอาหารกักตุนเมือเกิดวิกฤติโควิด ที่จ าเป็นต้องกักตัวภายในบ้านและถือเป็นสูตรที่พัฒนา
จากอาหารพื้นเมืองสุรินทร์ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
 1. เพ่ือฝึกการประกอบอาชีพท าการค้าขาย และการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ครูและนักเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 3. เพ่ือฝึกการประกอบอาชีพ 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนและครูจ านวน 50 คน ได้รับทักษะการประกอบท าการค้าขาย และการจัดท าบัญชีครัวเรือน
หรือการท ามาค้าขายโดยสามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง 

3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ทุกคน จ านวน  40 คน 
      3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจ านวน 10  คน 
 
 
 3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 96 ได้ปฏิบัติฝึกการประกอบอาชีพท าการ
ค้าขาย และการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ครูและนักเรียน 
          3.2.2 นักเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

     3.2.3 นักเรียนฝึกการประกอบอาชีพ 
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4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ศึกษาข้อมูลและวางแผนและประสาน
งบประมาณ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 

2 ติดต่อแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า ซื้ออุปกรณ์เรียนรู้ 
และเริมการผลิต 

ธันวาคม 2563  ถึง 
เมษายน 2564 

นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
และนักเรียน  

3 จัดส่งสินค้า ท าการขายและสรุปผล มีนาคม 2564  ถึง 
พฤษภาคม 2564 

นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 
นางอัจฉราวดี  บุญแสน 
และนักเรียน 

 
5. งบประมำณ จ านวน.....20,000.......บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 4.1 เงินงบประมาณ แผนงานงบประมาณ จ านวน......-.......บาท 
 4.2 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน.............. 20,000......................บาท 
     รวม.......... 20,000....บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ 

1 อบรมการท าบัญชีครัวเรือน  20,000 3,000 ไตรมาส 1ตุลาคน 
– พฤศจิกายน
2563 

2 ติดต่อแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า ซื้ออุปกรณ์เรียนรู้ 
และเริมการผลิต 
จัดส่งสินค้า ท าการขายและสรุปผล 
 

- - 17,000 ไตรมาส 2 – 4 
ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
6.กำรติดตำมประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล 

  1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 99 ได้ปฏิบัติฝึกการประกอบ

2563 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ

-การสังเกต 
-รายงานผลการ

-แบบสังเกต 
-แบบลงทะเบียน
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อาชีพท าการค้าขาย และการจัดท า
บัญชีครัวเรือนให้แก่ครูและนักเรียน 
  2 นักเรียน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
  3 นักเรียนฝึกการประกอบอาชีพ 

ศึกษาร้อยละ 99 
ได้ปฏิบัติฝึกการ
ประกอบอาชีพท า
การค้าขาย และ
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ครู
และนักเรียน 

ปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร 
-ประเมินผลโครงการ 
 

รายงานตัว 
-การตรวจสอบ
เอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
-แบบประเมิน
โครงการ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนและครูแนวโน้มในการด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองฝึกประสบการณ์ในการท ามาค้าขาย 
 

 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ ) 
  ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
 
 

 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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โครงกำรพิเศษ 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม      โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
                                     โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2564 
ควำมสอดคล้องกับแผนงำน  
หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงกำร หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข  
                                                               เช่น โรงเรียน 
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ       โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
ปีงบประมำณ                  2564 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร     4 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2564 
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งบประมำณ                 41,395 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร       นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ 
กลุ่มเป้ำหมำย                   จ านวน 351 (คน)  
สถำนกำรณ์ปัญหำ   
                     จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4916/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่
และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-
19) พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างในพ้ืนที่หลายจังหวัด อีกท้ังมีรายงานการเสียชีวิต
ของผู้ติดเชื้อ เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน ส านักงานจังหวัดสุรินทร์จึงให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษา
กลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

 ดังนั้นโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จึงได้จัดท าโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid-
19)เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งรับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับโรคและการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

นักเรียนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ร้อยละ 100 

๒. เพ่ือท าการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค และมีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติด
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เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จ านวน 326 คน 
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจ านวน 25 คน 

4. วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย 

กิจกรรม ระบุวัน/ช่วงเวลำ 

1. ประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ แก่คณะครู ม.ค. 64 

2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid-19) 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. กิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

  3.1 จัดสถานที่เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีระยะห่าง 
1-2 เมตร 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมให้ความรู้ 

   4.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
   4.2 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องวิธีการล้างมือ 
   4.3 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องหลัก 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
   4.4 คู่มือความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผล เม.ย. 64 

 

ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมินผลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ประเมินผลจากพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของนักเรียนโรงเรียนทุ่ง

มนวิทยาคาร 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
มกราคม 2564 – เมษายน 2564 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
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 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

7. งบประมำณ 

งบประมาณ รวมเป็นเงิน 41,395 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)รายละเอียดดังนี้ 
1. อุปกรณ์ท าความสะอาด (รวมเป็นเงิน 21,320 บาท) 
 1.1 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 450 ซีซี จ านวน 30 ขวด ๆ ละ 300 บาท  

เป็นเงิน  9,000 บาท 
 1.2 ค่าถุงมือยางปราศจากเชื้อ มีแป้ง กล่องละ 100 ชิ้น จ านวน ๒ กล่อง ๆ ละ 170 บาท 
        เป็นเงิน    340  บาท   
 1.3 ค่าแอลกอฮอล์ 75% ส าหรับท าความสะอาด ขนาด 950 มล. จ านวน 20 ขวดๆ ละ 380 บาท
         เป็นเงิน 7,600 บาท   

1.4 สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 5,000 มล. จ านวน ๒ แกลลอน ๆ ละ 2,190 บาท 
เป็นเงิน 4,380 บาท 

2. อุปกรณ์คัดกรองและป้องกัน  (รวมเป็นเงิน  14,200 บาท) 
 2.1 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จ านวน 4 ชิ้นๆ ละ 2,800 บาท           เป็นเงิน 11,200  บาท 
 2.2 วิธีการล้างมือ ขนาด A3 จ านวน 5 แผ่น ๆ ละ 75 บาท           เป็นเงิน     375 บาท 
5. โปสเตอร์หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย ขนาด A3 จ านวน 2 แผ่น ๆ ละ 75 บาท  
                                                                                              เป็นเงิน 150 บาท 
6. ผ้าเทป 1.5 นิ้ว สีแดง จ านวน 30 ม้วน ๆ ละ 65 บาท    เป็นเงิน   1,950 บาท 
7. ไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนาด 2x3 เมตร ตารางเมตรละ 
120 บาท จ านวน 2 แผ่น       เป็นเงิน 1,440 บาท 
8. ไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนาด 2x1.5 เมตร ตารางเมตร
ละ 360 บาท จ านวน 2 แผ่น       เป็นเงิน 720 บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในโครงการ (ค่าเข้าเล่มและจัดท ารูปเล่มหลักฐานเอกสาร, ค่าถ่ายเอกสาร,ค่า
ปริ้นรูป )                  เป็นเงิน   500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,395 บำท (สี่หม่ืนหนึ่งพันสำมร้อยเก้ำสิบห้ำบำทถ้วน) 

หมำยเหตุ  งบประมาณต่างๆ สามารถถัวจ่ายกันได้ตามการจ่ายจริง กิจกรรม สถานที่และเวลาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลผลิต 
 1. มีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ร้อยละ 100 
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนว
ทางการป้องกันควบคุมการระบาดได้ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 



306 
 

1. ลดความตื่นตระหนักของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสร้างความพร้อมในการเผชิญ
กับการแพร่ระบาดของโรค  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของตนเองให้ห่างไกลโรคไวรัสโค
โรน่า (COVID-19)   

 
 
 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ ) 
  ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
 

 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายเฉลย  ตาทิพย์) 
             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ส่วนที่ 4 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 
หลักกำรและแนวทำงของโรงเรียนในกำรควบคุมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
1.กำรควบคุมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2564  โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 

เนื่องจากงาน/โครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  แต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  จึงต้อง
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานว่าการด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง   เพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะเกิดผลอย่างไร   สมควรจะต้องด าเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่
 การประเมินผลจะต้องระบุวิธีการ  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  และระยะเวลาที่ประเมินผล 

o ประเมินผลก่อนด าเนินการ 
o ประเมินผลระหว่างด าเนินการ 
o ประเมินผลหลังจากเสร็จงาน/โครงการ 

 
 

 

ผู้มีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลงำนและโครงกำร  อาจได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 

 1.  ผู้บริหารโรงเรียน 
 2.  ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
 3.  หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน หรือผู้แทน 
 4.  บุคลากรในงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 โดยปกติแล้วผู้ท าหน้าที่ติดตาม และประเมินผล ควรขึ้นอยู่กับลักษณะของการประเมินผลดังนี้ 
 1.  การประเมนิร่างโครงการ  ผู้ประเมินควรจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเป็นกลางซึ่งอาจประกอบด้วย
ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ ผู้แทนจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือคณะท างานของงานนโยบายและ
แผนฯ ของโรงเรียนมาพิจารณาร่วมกัน 
 2.  การประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นการประเมินขณะที่โครงการด าเนินอยู่ ผู้
ประเมินควรเป็นผู้รับผิดชอบงาน และโครงการหรือฝ่ายหรืองานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามงานโครงการนั้น        
เพราะจะสามารถน าผลการติดตามและประเมินผลมาใช้แก้ปัญหาของงานได้ทันท่วงที 
 
 
 

ผู้มีหน้าทีต่ดิตามและประเมินผล 
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 3.  การประเมินผลงานซึ่งเป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  ควรเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็น
ผู้รับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานตามงาน และโครงการโดยมีเจ้าของงาน และโครงการร่วมด าเนินการอยู่ด้วย 
 ในกรณีของการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  และประเมินผลงานที่ต้องการให้เห็น
ภาพรวมของความก้าวหน้า  และผลส าเร็จของการด าเนินงานของงาน     และโครงการของโรงเรียน ผู้ที่เป็น
แกนรับผิดชอบด าเนินงานควรเป็นงานนโยบายและแผนฯ ของโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม/งำน ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติกำร 
  -จัดท าทะเบียนคุมโครงการ/งาน ทุกโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  -จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินทุกประเภท เมื่อได้รับงบประมาณแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ได้แก่  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯรายหัว  เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  เงินรายได้สถานศึกษา  เป็นต้น 
  -บันทึกจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้ง หลังจากจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ไว้ในทะเบียนคุม
โครงการ/งาน และบันทึกควบคุมจ่ายเงินแต่ละครั้ง   ไว้ในทะเบียนคุมโครงการ/งานเพ่ือควบคุมการรับ-
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นที่ 1  มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ(กรณีงบประมาณที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามโครงการ/งาน  
ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
  -เจ้าของโครงการบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  -น าเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา(บันทึกประชุมไว้เป็นหลักฐาน) 
 ขั้นที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ/สิ้นปีงบประมาณ 
  -ระบุงบประมาณที่ใช้,ระบุผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม,ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  -น าผลการด าเนินงานที่ได้ ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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รูปแบบกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม   โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร ใช้รูปแบบ (PDCA)  

 

PDCA คืออะไร 
P:Plan=วางแผน 
D:DO=ปฏิบัติตามแผน 
C:Check=ตรวจสอบ/ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
A : Action = ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 

1. กำรวำงแผน (Plan: P)การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การ
ท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลการวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา 
โดยวิธีการระดมความคิดการหาสาเหตุของปัญหาการหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางการปฏิบัติงานการ
ก าหนดวิธีดาเนินการการก าหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลมีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดี เพ่ือที่จะร่วมกันท าการศึกษา
และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหาสาเหตุ ของ
ปัญหา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งควรจะวางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 

1.3 อธิบายปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุของความบกพร่อง ตลอดจนแสดง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นแผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโตและแผนภูมิการควบคุมเป็นต้นเพ่ือให้สมาชิกทุก
คน ในทีมงานคุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจนแล้วร่วมกันระดมความคิด  
(Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพ่ือมาท าการ
วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดมาด าเนินงาน 

1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์
ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน 
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี 

2. กำรปฏิบัติตำมแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตารางตลอดจนการ
จัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการ
ตรวจสอบไปด้วยหากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่และเมื่อแผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็น
แผนและถือปฏิบัติต่อไป  

http://4.bp.blogspot.com/-4WNbppKSggI/UXsHsOBi7hI/AAAAAAAAADA/HMIcc88zRY0/s1600/PDCA.jpg
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3. กำรตรวจสอบ (Check: C)การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแก้ปัญหางานตาม
แผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบ
ผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ 

4. กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Action : A ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากข้ันการตรวจสอบ (C) 
มาด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 
 
2.จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ (Internal Quality Assurance System) 

                โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประกอบด้วย   
              1) กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ  ด้วยการท าจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
แนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและแผนพัฒนา 
            2) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ   โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรก าหนด 
            3) กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยการจัดท าแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของข้อมูล
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
น าไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             4) กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ก าหนดไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  
            5) กำรตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ  จะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน
ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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            6) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็น
ตัวประโยค ได้แก่ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) ด าเนินการ 
            7) กำรรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี  เป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษาซึ่ง
จะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 
           8) กำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบ
ประกันคุณภาพ 
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ใบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

 

ควำมเห็นกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ื อขอความเห็ นชอบการจัดท าแผนปฏิบั ติ การสถ านศึกษา ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2564                  
เป็ น การป ระชุ ม ค รั้ งที่  1/2564 เมื่ อ วั น ที่  24 เดื อน ธั น วาคม  พ .ศ .2563 ณ  ห้ อ งป ระชุ ม ให ม่                          
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

(นายจ าลอง  จะมัวดี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ค ำสั่งโรงเรียนทุง่มนวิทยำคำร 

ที่       / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔ 

............................................................. 
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีการพัฒนามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือ  ร่วมมือก ากับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

๑.๑  นายธานินท์  ชินวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔  นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕  นางกชนิภา  การบรรจง  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๖  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครชู านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  รวบรวมแผนงาน / โครงการ ของฝ่ายงานเพ่ือจัดท าจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
๒.๑  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์   ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการจัดท าเอกสาร   มีหน้าที่  ประสานงาน รวบรวมแผนงาน / โครงการ   

จัดพิมพ์ จัดท ารูปเล่มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
๓.๑  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์   ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู                               กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 
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  สั่ง  ณ  วันที่    ๒๐   เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          
        
 

          ลงชื่อ 
                 ( นายธานินท์  ชินวงษ์ ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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