
 
   

                       

 

 

 

 

 

โรงเรียนสามชัย 
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

แผนปฏิบัติการ 
 

ประจำปีการศึกษา 2561 



คำนำ 
 

โรงเรียนสามชัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2561   เพื่อใช้เป็นกรอบการ

บริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ทิศทางการดำเนินงานต่าง ๆ    

โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นแนวทางนำมาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ  

ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและโรงเรียนว่าจะกำหนดเป็นมาตรการของโรงเรียนในเรื่องใด  อย่างไร  ซึ่งนำมา

ปรับเป็นนโยบายของโรงเรียนอีกครั้ง    โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน และแผนงาน

โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา  ตลอดจนความต้องการของกลุ่มงาน

ต่าง ๆ  รวมทั้งปัจจัยและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียน  ท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้  พร้อมท้ังจัด

หลอมเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีโครงการ/กิจกรรม รองรับกลยุทธ์ของสถานศึกษาและรองรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนและนำเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ 

ในปีการศึกษา  2561  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ได้ดำเนินการเขียนโครงการ

พร้อมท้ังกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ เป็นที่เรียบร้อย จึงให้ทุกฝ่าย

ได้ยึดถือแผนปฏิบัติการนี้เป็นกรอบในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  งานใดท่ีไม่ได้กำหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการเล่มนี้  โรงเรียนไม่พิจารณาอนุมัติเว้นแต่เป็นงานเร่งด่วนเฉพาะกิจ  ท่ีเกิดขึ้นตาม

นโยบายของหน่วยเหนือ  ซึ่งจะกำหนดเป็นเรื่อง ๆ ไป 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน   ท่ีให้ความร่วมมือในการวางแผนและเขียน

โครงการจนทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2561    สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 

 

   โรงเรียนสามชัย 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสามชัย    อำเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ี                                 วันท่ี         มีนาคม  พ.ศ.  2561 
เร่ือง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2561    
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสามชัย 
 

  ด้วยโรงเรียนสามชัย  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561    
ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา โดยยึดกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  พร้อมท้ังจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โรงเรียนได้นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2561  เข้าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งท่ี       /2561  ในวันท่ี        เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
รับทราบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนโยบายท่ีโรงเรียนสามชัย ได้วางเป้าหมายไว้ในการพัฒนา 
โรงเรียนสามชัย  ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และทัดเทียมกับภูมิภาคในอาเซียน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  
                    (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) 
(นายเสกสรร   ศรีคิรินทร์) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
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ส่วนท่ี 1    
สภาพท่ัวไป 

สภาพท่ัวไปของโรงเรยีน 

1. ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนสามชัย ต้ังอยู่เลขท่ี 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 50 ไร่       

ทิศเหนือจดถนนกาฬสินธุ์ – อุดรธานี ทิศตะวันออก จดท่ีว่าการอำเภอสามชัย ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ   
ทิศใต้จดท่ีดินเอกชน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน 
คำม่วง ซึ่งนายประมาณ  โพนเฉลียว เป็นผู้อำนวยการ มีพื้นท่ีบริการ ตำบลสำราญ สำราญใต้ คำสร้างเท่ียง 
และหนองช้าง มีนายพิทักษ์  เพิ่มศิลป์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเป็นผู้ดูแลสาขา ในปีแรกมีนักเรียนท้ังหมด 
53 คน และได้รับความช่วยเหลือจาก ประชาชน ชุมชน สภาตำบลท้ัง 4 ตำบล ร่วมกันปลูกสร้างอาคาร
ช่ัวคราว 2 หลัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ังโรงเรียนสามชัย เป็นเอกเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล ลงวันท่ี 18 เมษายน 2532 สังกัดกรมสามัญศึกษา และแต่งต้ังให้ นายพิทักษ์                   
เพิ่มศิลป์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ บรรจุครู-อาจารย์จำนวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน                                       

ปัจจุบัน(ปีการศึกษา2561) โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียน   810  คน  ผู้บริหาร 2  คน ครู  46  คน  พนักงานราชการ 1 คน               
ครูอัตราจ้าง  6 คน   ครูธุรการ 1  คน ลูกจ้างช่ัวคราว 1 คนนักการภารโรง  1 คน  แม่บ้าน 1 คน   อาคาร
ถาวร 3 หลัง  อาคารเรียนแบบ108 ล  2 หลัง  อาคาร 216 ล 1 หลัง  อาคารช่ัวคราว 1 หลัง โรงฝึกงาน       
1  หลัง และอาคารหอประชุมแบบ 100/27  จำนวน 1 หลัง มี นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา เป็นผู้อำนวยการ      
คนปัจจุบัน 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  จดถนนกาฬสินธุ์ - อุดรธานี 
 ทิศใต้   จดท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดท่ีว่าการอำเภอสามชัย 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 

2. ปรัชญาโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน คติพจน์ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน  
“ นิสมม  กรณํ  เสยโย ” 
ใคร่ครวญก่อน   แล้วจึงทำ  ดีกว่า 
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3. คติพจน์ 

แต่งกายสง่า  วาจาไพเราะ  เสาะหาความรู้ 

 

4. สีประจำโรงเรียน 
สีเขียว  ,   เหลือง 

สีเขียว   หมายถึง    “ความร่มเย็น ความสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม” 
เหลือง   หมายถึง     “ความอ่อนน้อม ความนุ่มนวล ความหวัง” 
 

5. สัญลักษณ์ของโรงเรยีน 
 

 
 

            
                    

 
  

ตรีเพชร  หมายถึง  ความแข็งแกร่ง ความเฉียบคม และความมั่นคง 

 อักษรย่อ ส.ช. 

 
6.  ต้นไม้ประจำโรงเรยีน  ต้นราชพฤกษ์ 
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ส่วนท่ี 2 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผู้อำนวยการ 
นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   

สาขา  การบริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี   8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558   
จนถึงปัจจุบัน   
             
รองผู้อำนวยการ   
           นางวราภรณ์  โพนะทา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การวิจัยการศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้
ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2552   จนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสามชัย 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนาวิชาการ 
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน 
-งานแนะแนว 
 กลุ่มงานวิจัย/วัดผล 

-งานวัดผลประเมินผล 
-งานคลังข้อสอบ/วิเคราะห์ข้อ สอบ 
-งานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานจัดการศึกษาภาคบังคับ 
   - งานสำมโนผู้เรียนออกกลางคัน 
 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
-งานโสตฯ/ศูนยค์อมพิวเตอร ์
-งานศูนย์วิทยบริการ 
-งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

 
กลุ่มงานทะเบียนวัดผล 

-งานทะเบียน 
-งานหลักฐานการจบหลักสูตร 

 

กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสด ุ
-งานการเงินสวัสดิการ 
-งานบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานปฏิคม 
ข- 
-งานสารบรรณ 
 

กลุ่มงานงบประมาณฯ 
-งานนโยบายและแผนงาน 
-งานงบประมาณ 
-งานสารบรรณ 
-งานสารสนเทศ 
-งานควบคุมภายใน 

กลุ่มงานอัตรากำลัง สรรหา
บรรจุ และแต่งต้ัง 

-งานวางแผนอัตรากำลัง 
-งานสรรหา บรรจุ และ 
   แต่งต้ัง 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-งานเลขานุการคณะ  
   กรรมการโรงเรียน 
 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
-งานประชุม/สัมมนา 
  บุคลากร 
-งานทะเบียนประวัติ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวินัยครู/
ลูกจ้าง 

-งานลงเวลาปฏบิัติราชการ 
-งานออกนอกบริเวณ  
โรง เรียน 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 

-งานกิจกรรมชมรม 
-งานสหกรณ์โรงเรียน 
-งานกิจกรรม สอร. 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณธรรม 
-งานระเบียบวินัย 
-งานระบบดูแลฯ 
-งานครูประจำชั้น/ระดับชั้น 
-งานครูเวรกลางวัน/กลางคืน 
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานอนามัย/โภชนาการ 
-งานประกนัอุบัติเหตุ นักเรียน 
-งานยานพาหนะนักเรียน 
-งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานโสตทัศนูปกรณ์/
อินเตอร์เน็ต 
-งานดูแลโรงผลิตน้ำด่ืม 
-งานรักษาความสะอาด/นักการ
ภารโรง 
 
 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรม 
-งานอนุรักษ์วัฒนธรรม 
-งานสมาคมผู้ปกครอง 
-งานสมาคมศิษย์เก่า 
-งานนักเรียนหมู่บ้าน 
 

 

นักเรียน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

     ตารางท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียนสามชัย  
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 

ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
 

นายพิทักษ์  เพิ่มศิลป์ 

 

 

นายอารีย์  อัยวรรณ 

นายประพันธ์  ทักษิโณ 

นายกิตติพร  อินทะสีดา 

นายวีระชัย  อุดรแผ้ว 

นายประวีณ  จำเริญสาร 

นายวิรัติ   โสไธสง  

นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา 

ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

 

2532 - 2533 

2533 - 2537 

2537 - 2539 

2539 - 2544 

2544 - 2546 

2546 - 2549 

2549 - 2551 

2551 - 2555 

 2555 – 2558 

2558 - ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากร แสดงวิทยฐานะและเพศ  ประจำปีการศึกษา 2561 

 
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - 1 1 
ครู(คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 4 9 13 
ครู(คศ.2) ชำนาญการ 7 7 14 
ครู (คศ.1) - 5 4 9 
ครูผู้ช่วย - 2 3 5 
ครูมาช่วยราชการ - - - - 
พนักงานราชการ - - 1 1 
พนักงานฯมาช่วยราชการ - - - - 
ลูกจ้างตำแหน่งครู - 3 3 6 
ลูกจ้างตำแหน่งครูธุรการ - - 1 1 
ลูกจ้างนักการภารโรง - 1 - 1 
ช่างไฟฟ้า - 1 - 1 
ลูกจ้างแม่บ้าน - - 1 1 

รวม 24 30 54 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียน และจำนวนห้องเรียน (ข้อมูล ณ   วันที่ 15  พฤษภาคม 2561) 

ชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 5 73 102 175 
ม.2 5 87 84 171 
ม.3 5 68 84 152 

รวม ม.ต้น 15 228 270 498 
ม.4 3 29 51 80 
ม.5 3 39 63 102 
ม.6 4 59 77 136 

รวม ม. ปลาย 11  127 191 318 
รวมทุกระดับชั้น  26 355 461 816 
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ประมาณการรายได้โรงเรียนสามชัย  
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 งบประมาณ งบเงินอุหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
   1.1 ยอดยกมา 
   1.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
- 

2,823,000 

 
- 
- 

 

2   งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15  ปี 
   2.1  ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
- 

1,835,536 

 
- 
- 

 

3   งบเงินอุดหนุน (จปฐ) 
   3.1  ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
- 

477,000 

 
- 
- 

 

4 เงินรายได้สถานศึกษา 
   4.1 ยอดยกมา 
   4.2ค่าเช่าโรงอาหาร 
   4.3 ค่าเช่าสถานท่ี 
 

 
- 

26,000 
4,000 

 

 
- 
- 
- 

 

5 เงินรายได้อื่น ๆ  
   5.1 ยอกยกมา 
   5.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 

 
รวม 

 

 
5,165,536 

 
- 
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ประมาณการรายจ่ายโรงเรียนสามชัย 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 รายจ่ายประจำ 
1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
4. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
5. ค่าน้ำด่ืม 

 
400,000 
30,000 

- 
50,000 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
2 
 

 
รายจ่ายตามโครงการ จำนวน  32   โครงการ 

 
1,679,000 

 

 
- 

 

 
3 

 
งบสำรองจ่าย 

 
468,600 

 
- 

 

 
4 

 
เรียนฟรี 15 ปี 

1. อุปกรณ์การเรียน 
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. ค่าพัฒนาผู้เรียน 
4. ค่าหนังสือเรียน 

 
 

197,400 
366,500 
708,100 
563,536 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

5 งบปัจจัยพื้นฐาน 477,000 -  
 

รวม 
 

 
5,135,536 

 
- 
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ส่วนท่ี 2  
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกบเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 
 เร่งประสานความร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ท้ังเด็กปกติ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และพร้อมท่ีจะดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2 
:2545 และฉบับท่ี 3 :2553) 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้เรียนเหมือนเด็กปกติ 
ไม่มีโครงการพิเศษท่ีจะสนับสนุนให้ได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มท่ี 
- โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ครอบคลุม มีความพร้อมท่ีจะดำเนินการให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  (ฉบับท่ี 2 :2545 และ
ฉบับท่ี 3 :2553) 
- นักเรียนท่ีจบช่วงช้ันท่ี 3 เรียนต่อในช่วงช้ันท่ี 4 ใน
โรงเรียนเดิมยังน้อย 

- โรงเรียนยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษได้ ท้ังนี้เนื่องจากมีปัญหา
หลากหลายประการ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุน 
บุคลากรขาดความพร้อม ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนยังไม่
ท่ัวถึง ส่ือวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรม
ทำได้ไม่เต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนขาดครู จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียนและบางสาขาไม่มีครู 
 

ความต้องการของโรงเรียน 

- ขอเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

- ขอเพิ่มส่ือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ต้องการครูให้ครบตามเกณฑ์ 
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นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมท้ังเน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการนำเสนอแนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนค้นคว้า สังเกต รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่าง สร้างสรรค์ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เช่นการจัดการเรียนการสอนโดย
โครงงาน เป็นต้น 
- ครูไม่นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
- ครูบางส่วนขาดความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ครูขาดการทำหลักสูตรท้องถิ่นและยังไม่มีการนำ
หลักสูตรท้องถิ่นมาใช้อย่างจริงจัง 
 
 

- นักเรียนมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นสาเหตุ
เบ่ือการเรียน 
 
 
 
- การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนยังไม่
ส่งผลถึงนักเรียนเป็นการทำวิจัยเพื่อผลงานของครู
เป็นส่วนมาก 
 
- ครูขาดความเข้าใจในการประเมินตามสภาพจริง 
- เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
- ครูขาดความรู้ด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
-นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอกับตนเองได้
และโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มท่ี 
 

ความต้องการของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีความต้องการเทคโนโลยีท่ีช่วยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในช้ันเรียน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง 
- การอบรมการจัดทำส่ือทางเทคโนโลยีท่ีสร้างความ
ดึงดูดและความสนใจของนักเรียน 
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นโยบายที่ 3 จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 เร่งประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการระดมทรัพยากร 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ แต่ยังอยู่ในวงท่ีจำกัดเนื่องจาก
มีงบประมาณน้อย แต่มีภาระงานมาก และผู้ปกครอง
ของนักเรียนร้อยละ 90 มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถ
สนับสนุนด้านงบประมาณได้อย่างเต็มท่ี  
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายแต่ยังขาดการนำมา
ประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

- ชุมชนไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
- ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ท่ี
ชัดเจน และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
เป็นหลัก 
- โรงเรียนขาดงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร 
จากชุมชนท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
-โรงเรียนขาดการบริหารจัดการความรู้ในภูมิปัญญา 
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 
ความต้องการของโรงเรียน 

- การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากชุมชน เช่น 
งบประมาณ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2561 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
  มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ และส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม และรัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
  ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็น
อิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 12       
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดเป็นกรอบแนวทาง



13 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มาเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติท้ัง
มิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีนำไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทำ และรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีท่ี
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการ
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คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน การทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 3. ความยั่งยืน 
 3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็น ท่ียอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม             
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน        
ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญ  6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ี
เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ี
จำเป็นสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
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ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ำและขับเคล่ือนการเจริญ เติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผล สัมฤทธิ์
ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดีมี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมท้ังชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
 3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากข้ึน  สร้างความเข้มแข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  การ
เติบโต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน         
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
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 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน        
ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และ
มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจาย
ฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค 
 4. ทุนทางธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวาง 
รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มี
ทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของการมี
สถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคล่ือน การ
พัฒนาประเทศ 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ตัวชี้วัด 
 เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อน  การเป็น
คนดีมคุีณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 

 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 3.1.2 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 
 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย  
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก ทักษะ

อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ  เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
 3.3.6 จัดทำส่ือการเรียนรู้ ท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์  
ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการ ทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต  เช่น  
พิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ

ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมท้ังการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคล่ือน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น  และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือท่ี
เช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม การเข้าถึงเงินทุนเพื่อ
สร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ำ 
  1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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 ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุท ธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เท่ากับ     
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ระหว่างพื้นท่ี 
 ตัวช้ีวัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน    
ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และ
การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส     
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดและดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุม  
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
 3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการ       
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมกัน

มากขึ้นระหว่างพื้นท่ี โดย 1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ ท่ีชัดเจน 
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล และ     ขาดแคลนครูผู้สอน 
 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นท่ีต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนา ระบบ
บริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้าง มากขึ้น 
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ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
 ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ำเสียและ
ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้าง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดัน กฎหมาย และ
กลไก เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิด การลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 

และยั่งยืน  ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การ
รับมือกับภัยคุกคาม  ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังป้องกันปัญหา ภัย
คุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน  ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพ สามารถป้องกันท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
 1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุน การรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
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 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น 

 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพิ่มขึ้น 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซ่ึงสถาบัน         
หลักของชาติ 
 3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝัง สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมท้ังกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการ
กระทำท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย และคำนึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
 3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทาง    อัต
ลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ัง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 
 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
 3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัย
พิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 
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 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล 
 1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก               
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฉบับท่ี 12 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการ
รู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย  
 2) พัฒนากลไกและระบบดำเนินงานท่ีทำให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่ง ทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชน ภาคเอกชน และส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจัง 
 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน 
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 3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกัน และ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
 4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบท่ี
บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

  7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการ
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออำนวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิง
สังคม 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การดำเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ       ภาคประชาชนหรือ
ชุมชน 
 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
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 1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้อง        
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  
 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579      เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ท่ีสำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมี
งานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก    ท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ  ได้แก่ 1) การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) 
ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต            
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบท 

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน 
ประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
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 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
 การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน    
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ  ของผู้ปฏิบัติ        
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการ
กำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน  ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม  และท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษา

เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร งาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค 
และสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณชน       
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จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงิน ในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดย
ได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูป
ต่าง ๆ ส่งเสริมความสามัคคี และสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุน และ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส ก่อความรุนแรงแทรก

ซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้รวมท้ัง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปล่ียนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง และ

ความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า

มนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้อง
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ได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่าง
ด้าว เป็นต้น 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยนำยุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้
เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน ลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษาปรับปรุงและบูรณาการระบบกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน การ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
 นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะ
ท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขา   ท่ี
ขาดแคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกำจัดขยะ
มูลฝอยตกค้าง สะสมในสถานท่ีกำจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเช้ือจะ
พัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง  รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความ
เส่ียงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการ อย่างครบวงจรและใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จำเป็น เช่น ระเบียบการจัดซื้อ     จัดจ้าง การอนุมัติ 
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 



30 

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

 นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องด้านการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 
 1. นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ปรองดอง และสมานฉันท์ในชาติ  2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็น
ชาติ และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
 3. นโยบายท่ี 3 ป้องกัน และแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้าถึง
ประชาชน 

6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ังให้นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญ 
 6.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย           
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี ้
 1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสำคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติท่ีถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก
และอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)” 
 2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกบันักเรียน คร ูและการศึกษา 
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 (1) นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ัน แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
 “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ช้ันต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึนจะได้มีความ
สามัคคี รูจ้ักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
 “ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
 (2) ครู 
 “เรื่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน  ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ
จำนวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตสำนึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการใน
สาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้าย
มา” (11 มิ.ย.2555) 
 “ต้องปรับปรุงคร ูครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”  
 (6 มิ.ย.2555) 
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน  หากนักเรียน
ต้องการรู้ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็
ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 6.2 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
 กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ดำเนินการ 6 ด้าน คือ 
 (1) ความมั่นคง 
 (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.3 จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1) ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดำเนิน การ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
 4) ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็น
รูปธรรม 
  6.4 จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1) ด้านความม่ันคง 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดย
ใช้รูปแบบ Active Learning 
 2) ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

 2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
 2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษา อังกฤษ
ระยะส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
 2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน หลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งในปี 2560 จะ
ดำเนินการเป็นกลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับ ช้ัน
อนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 2 (เด็กอาย ุ4 - 5 ปี) 
 2) หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก(เด็ก
อายุ 3 ปี) 
 3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม คือ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) เน้นกิจกรรมการอ่านและการปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
 3.1.4) การวัดและประเมินผล 
 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 

 2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูปคณะ 

ทำงานออกข้อสอบ 
 3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.1) การสรรหาครู 
 1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู(การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 
 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
 3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 
 3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
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 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
 2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งต้ังคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

 4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความ เท่า
เทียม ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตสำนึก/ความตระหนัก 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
    6.1) เรื่องกฎหมาย 
 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการภายในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ปรับปรุงภารกิจงานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และการบริหารงาน เพื่อ
รองรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 6.5 การขับเคลื่อน กำกับและการติดตามการนำจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ.2560-2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
 2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
 6. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
 7. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
 9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
 10. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6..พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมายหลัก 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน    
ในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนการจัด  
การเรียนการสอน 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ     
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอนคละชั้น และ
ครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 9. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา 
 10.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 11.เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
 12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกกพื้นท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
 18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
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 19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ          
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและ
ไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 21. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอท่ัวถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้น          
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
 25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต  ลดความ
เหล่ือมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  รวมท้ังสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กร ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 29. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถ่ินไทย น่าอาศัย ท่องเท่ียว และลงทุน  

พันธกิจ   
1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการ

พัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต 

การแปรรูปและการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ท้ังทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่า
อาศัย น่าท่องเท่ียวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 

5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 

ของจำนวนตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 

2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์การพัฒนา  ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่า
ลงทุน 

    1) เป้าประสงค ์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

    2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(1)  จำนวนถนนท่ีเช่ือมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สาย ต่อป)ี 
(2) ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการ และ       

การดูแล (ร้อยละ 80 ต่อป)ี 
(3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ 80 ต่อป)ี 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
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(5) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่า (ร้อยละ 1 ต่อป)ี 
(6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร้อยละ 100 ต่อป)ี 

(7) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของค่าเฉล่ีย O-NET มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(8) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว (ร้อยละ 2 ต่อป)ี 

    3) กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุน 

การขับเคล่ือนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบ

กิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ี        

สีเขียวและการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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10. กรอบประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัดการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
      การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด 

1. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1.1 การยกระดับคะแนน O-NET 
   1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ท้ังรายกลุ่มสาระ 
(ตัวชี้วัด) 

   1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และแก้ปัญหา จุดอ่อน เพื่อพัฒนา
จุดแข็งรายสาระ(ตัวชี้วัด) 

   1.1.3 การกำหนดเป้าหมายการ
ยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ตามแนวทาง
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
   1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครู 
เพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น 
การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) 
 

  1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับการทดสอบ PISA 
 

  1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบตาม
แนวทางของ PISA 

 
KPI : สถานศึกษาได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง ท้ังรายกลุ่มสาระและราย
สาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100   

KPI : สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และแก้ปัญหา จุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็ง
รายสาระ(ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100 

KPI : สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย 
การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ตามแนวทาง
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ร้อยละ 100 
 
KPI : สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของ
ครู เพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น 
การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) ร้อย
ละ 100 

KPI : สถานศึกษา ได้ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการทดสอบ 
PISA ร้อยละ 100 

KPI : สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณก์าร
ทดสอบตามแนวทางของ PISA แก่ผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

2. การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- - 

 



42 

นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชีว้ัด 

3 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ 
Boot Camp และจัดการอบรมขยาย
ผลให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master 
Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) 
ในสถานศึกษา 
 

KPI : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot 
Camp ในสถานศึกษา สามารถนำเทคนิค
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สอนร้อยละ 100  
 

 3.2 การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ (เชน่ ป้ายชื่อต่าง ๆ 
ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย 
รวมท้ังครู นักเรียนได้สนทนา
ภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค 

KPI : Master Trainer (ตามโครงการ 
Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็น
ครูแกนนำ ร้อยละ 100 
KPI : สถานศึกษาสามารถจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียนได้ร้อยละ 100 

4. การพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ 

4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

KPI1 :  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ร้อยละ 100 

KPI1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณา
การองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 30 
KPI2 : สถานศึกษามีนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 30 

5. การเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ 

5.1 การจัดทำแผนบูรณาการการรับ
นักเรียน เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพระดับจังหวัด 

5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 

KPI1 : จังหวัดได้จัดทำแผนบูรณาการการ
รับนักเรียน เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพระดับจังหวัด 

KPI1 : นักเรียนท่ีได้รับการสร้างทัศนคติท่ีดี
ต่ออาชีพ และการแนะแนวการศึกษา เพื่อ
อาชีพ ร้อยละ 100 
KPI2 : สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสูงข้ึน 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา 
สัดส่วน 42:58 
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นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด 

6. การพัฒนา
กำลังคนตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
ภายในประเทศ 

6.1 สมรรถนะของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา  
 
 

6.2 การเข้าสู่การมีงานทำหรือประกอบ
อาชีพอสิระ 

 
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรง
ในการฝึกอาชีพ และมสีมรรถนะ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน 

KPI1 : ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อสมรรถนะผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

KPI1 : ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวช.     
มีงานทำหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน        
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

KPI1 : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

7. การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา
ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพื้นท่ีพิเศษ 
(ICU) 

7.1 สถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่าง
เร่งด่วน (ICU) 

KPI1 : สถานศึกษา (ICU) ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือและพัฒนา ออกจากความ
ช่วยเหลือได้เพิ่มข้ึน 

8. การบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

8.1 การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผน
บริหารจัดการดรงบเรียนท่ีมีชั้นเรียนขนาด
ไม่เหมาะสม 
(3) โรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีจำนวนลดลง 

9. การอ่านออก
เขียนได้ 

9.1 การอ่านออก เขียนได้ 
9.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 

- 
KPI1 : นักเรียน ม.1-3 อ่านคล่อง  เขียน
คล่อง ร้อยละ 100 

10. การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา 

10.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการ
ของต้นสังกัด และมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 

KPI1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วน
ร่วม ร้อยละ 100 
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10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนนิชีวิต 

KPI1 : นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติได้ ร้อย
ละ 100 

11. การขับเคล่ือน
นโยบายการจัด
การศึกษาในระดับ
ภูมิภาค 

- - 

12. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

12.1 ความสามารถของสถานศึกษา 
(Capacity of School) (วดัจากจำนวน
ผู้เรียนท่ีเข้าเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการรับผู้เรียนเข้าเรียน
ของสถานศึกษา สัดส่วนครูต่อนักเรียน 
นักเรียนต่อห้อง ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เฉพาะงบบุคลากร) ต่อหัว
ผู้เรียนเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา 
จำแนกตามพื้นท่ี เป็นต้น) 

KPI1 : สถานศึกษาขนาดใหญ่ข้ึนไป             
ร้อยละ 100 สามารถจัดการศึกษา            
โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากร            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคไต้ และ
พื้นท่ีพิเศษ 

- - 

14. การพัฒนาครู 
ท้ังระบบ 

14.1 การจัดทำแผนพัฒนาครูท้ังระบบ 
 
 
 
 
 
14.2 การพัฒนาครูตามแนวทางสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน : PLC 

KPI1 : สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาได้จัดทำแผนการพัฒนาครู       
ท้ังระบบ ร้อยละ 100  
- School Improvement Plan 
- ID Plan 
 
KPI1 : ครูท่ีผ่านการกพัฒนาตามแนวทาง
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและมีการนำผลการพัฒนา
มาปรับการเรียนการสอนไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 80 
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15. การพัฒนา
ผู้เรียนและเยาวชน
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

15.1 การจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
 
15.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและ 
ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) 

 -  
 
 
 
 
KPI1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) ร้อยละ 100  

 

11. มาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
         (ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี  18 ประเด็นพิจารณา) ดังนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจท่ีชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์  อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
 4. การประยุกตใ์ช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย 
 5. การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หลากหลายช่องทาง และ มี
ประสิทธิภาพ  
 6. การนำผลการดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน 
 3. การส่ือสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามบริบทของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 4. การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการการวิจัย 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสรมิการบริหารจัดการอย่างมีสว่นร่วม (ไม่ติดตาม) 

  1. การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. การส่งเสริม ประสานเช่ือมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคือ 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
  3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
  4. การสร้าง พัฒนา และประสานเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
  1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ภายใน                
เขตพื้นท่ีการศึกษา   
  2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้านและช่วยเหลือส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน 
  4. การนำผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนา
คุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

          (ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ี  31 ประเด็นการพิจารณา) ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ 
  1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง 
  4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. การวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
  7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 
  2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  
  3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
  4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 
  5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล (ไม่ติดตามและไม่ประเมินผล) 
  1. การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ 
  2. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
  3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการจำเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

  4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  5. การส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
  1. การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ  
  2. การรับนักเรียน   
  3. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม    
  4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
  6. การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
  7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา   
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏบิัติ  
  1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจำเป็นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  3. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง 
  4. ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย  

 มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งช้ี  22 ประเด็นการพิจารณา) ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้   

  1. ผลงานหรือผลการดำเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานท่ีเกิดจากการดำเนินงานภายในกลุ่ม
และหน่วยในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. ผลงานแต่ละช้ินงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างเกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
  3. ผลงานหรือผลการดำเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานท่ีเกิน

ระยะเวลาท่ีกำหนดต้องเป็นผลงานท่ีมีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2. จำนวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  1. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) 

คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  2. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) 
คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
  1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้นของหลักสูตร 

  2. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญท่ีจำเป็นในการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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      ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และ
ศึกษาในระดับสูงขึ้น 
  1. จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียน คำนวณจากผู้เรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดของแต่ละปีเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการท่ีจะต้องเข้าเรียน ได้แก่ 1) จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ม.1 3) จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน 
ม.4 
  2. จำนวนผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจบหลักสูตรตามกำหนด 
เวลา โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
ระดับช้ันท่ีสถานศึกษาเปิดทำการสอน 
  3. จำนวนผู้เรียนท่ีศึกษาต่อให้พิจารณาจำนวนผู้เรียนท่ีจบช้ัน ม.3 ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง ในส่วนของการเรียนต่อช้ัน ม.4  หรือเทียบเท่าและจำนวนผู้เรียนท่ีเรียน        
จบช้ัน ม.6 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  4. จำนวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
  1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารท่ัวไป 
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกี่ยวกับการอำนวยความ
สะดวก ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
12. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
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 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม         
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นท่ี 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉัน ท์ สันติวิธี ต่อต้าน           
การทุจริต คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน  ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำ 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 2.7 สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และ             
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา และหลักสูตร
ระยะส้ัน 
 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment) 

 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา : STEM Education) เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

             4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

 นโยบายท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ ท่ี
หลากหลาย เช่น 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 ฯลฯ 
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 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 นโยบายท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส        
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง     
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 นโยบายท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน       
การจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
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 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ี
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาในสังกัดโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  (Area-base 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
 2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
         ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  6 แนวทาง  6 ตัวชี้วัด  
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 ส่งเสริมความม่ันคง      
ของสถานบันหลัก และ
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์          

1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน          
พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย      
ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”         
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ      
บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้         
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
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ทรงเป็นประมุข   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สนัติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ         
ความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตร และกระบวน การเรียนรู้
ประวติัศาสตร ์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียน       
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม        
ท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน          
รูปแบบใหม่ 
 

3. พัฒนาการจัดการ  
ศึกษาโรงเรียนในเขต  
พื้นที่พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ 
 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน              
ในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นท่ี เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เขตพื้นท่ีชายแดนเขตเศรษฐกิจ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีพิเศษ แต่ละประเภท มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท         
ของพื้นท่ี 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 แนวทาง 22 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผล          
ที่เหมาะสม 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น 
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถ่ิน และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำ
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจำเป็น และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน        
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน      
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์         
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย  
1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
นำไปสู่  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา         
มีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ 
 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทาง      
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาให้มีความพร้อม เข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ    
ก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน  
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ      
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ 
การอ่าน-เขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้น ป.2  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมนีิสัย 
รักการอ่าน 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา        
จัดกิจกรรมส่งเสริม รักการอ่าน 
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2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้           
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพืน้ฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา คำนวณ 
และเหตุผลต้ังแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ผู้เรียนชั้น ป.6  ม. 3 และ ม.6          
มีคะแนน O-Net ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มข้ึน 
 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ 
คิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง  

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวน การ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียน 

2.7. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชส้ื่อ    
การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลาย
รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
ผลิต จัดหาและใชส้ื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชพี 
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา          
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา               
มีหลักสูตรทักษะอาชพีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาผู้เรียน        
ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
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พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม) 

พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา        
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชพี 

3. สร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) สูงข้ึน 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน          
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ          
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มี
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำวิจัยและนำ
ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 

21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีผลงานวจิัยและนำผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัย          
ในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชัน้เรียนและ             
นำผลการวิจัยไปใชพ้ัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 แนวทาง 5 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้สามารถ 
จัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

1.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ท้ังระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors) 
ชุมชน    แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community 
: PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ฯลฯ    

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

2. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล        
ให้มีประสิทธิภาพ        
โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
ให้มปีระสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนด   
การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา 
การบรรจุแต่งต้ัง  การประเมินและการ
พัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตรากำลัง        
ในการสรรหา และบรรจุแต่งต้ังตรง
ความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมิน 
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร             
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  4 แนวทาง 8 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. เพิ่มโอกาส          
การเข้าถึงการศึกษา         

1.1 ส่งเสริมประชาการวัยเรียนทุกคน          
ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ            

1. ร้อยละ 100 ของประชาการวัย
เรียน         ภาคบังคับ ได้รับโอกาส
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ที่มีคุณภาพ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ          
และเสมอภาค 

ในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน           
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพ ในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพ ในระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ 
คุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์  
เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่าง
ด้าว เด็กไทยท่ีไม่เลขประจำตัว
ประชาชน  

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
ท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ       
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี           
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 3 แนวทาง 3 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 จัดการศึกษา               
เพื่อสร้างเสริม   
คุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับ        จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเป็นมิตร        กับส่ิงแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี           
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ         
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่าย ความร่วมมือกับ  
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 

 
นโยบายที่ 6 ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ประกอบด้วย  3 กลยุทธ์  12 แนวทาง  12 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำ
แผนไปสู่การปฏิบัติการกำกับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ          
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน           
ทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ           
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน            
ทุกระดับ จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
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ดำเนินงานโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล         
เพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน            
ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
เช่น โรงเรียนท่ีประสบปัญหาวิกฤต 
ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชา
รัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียน
มาตรฐานสากลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใน     
เขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท           
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา        
ตามบริบท ของพื้นท่ี 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน         
ทุกระดับมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ์

2. สร้างความเข้มแข็ง     
ในการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ                
เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 
(Area-base Management),รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอำนาจ 
“CLUSTERS” เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการบริหารจัดการ           
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการ               
จัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน        
ทุกระดับมีเครือข่าย  สร้างความ
เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย        
ข้ึนไป 
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2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลัง
ประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็ง       
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนา  คุณภาพผู้เรียน 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนนุผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน          
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนนุ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมและสาธารณชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใน สร้างความ
ตระหนัก ในการจัดการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน       
ทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับ
สถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 
 

12. นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา   
 

เป้าหมาย 
  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ 
เสมอภาค   

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 4. สถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา  
  6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาในสังกัด มีงานวิจัยท่ี
สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  นำทีมพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย  ใส่ใจบริการ 

 ยทุธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
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 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน  ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 2.7 สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และ            
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา และหลักสูตร
ระยะส้ัน 
 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมนิระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education:STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ   การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส          
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 
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 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงเช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ี
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “สหวิทยาเขต”   
 2.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
         ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  5 แนวทาง  5 ตัวชี้วัด  
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 ส่งเสริมความม่ันคง      
ของสถานบันหลัก และ
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข   

1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสาน          
พระราชปณิธาน และพระบรมรา
โชบาย ด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ      
บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้         
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สนัติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ         
ความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร 
และกระบวน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียน       
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม        
ท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ     
คนไทย 12 ประการ 



69 

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจาก
ไซเบอร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน          
รูปแบบใหม่ 
 

 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน   ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 แนวทาง 19 ตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผล          
ที่เหมาะสม 

1. นำหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูก่ารปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น 
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถ่ิน และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจำเป็น และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน        
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน      
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์         
การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย  1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล         
ทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา         
มีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมนีิสัย 
รักการอ่าน 

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา        
จัดกิจกรรมส่งเสริม รักการอ่าน 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น

7. ผู้เรียนช้ัน ม. 3 และ ม.6  มีคะแนน          
O-Net ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละ  
กลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
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ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้           
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

8. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ 
คิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง  

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียน 

8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือ    
การเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และส่ิงอำนวยความสะดวก
ท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ ท้ัง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
ผลิต จัดหาและใชส้ื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

 9. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ 
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา          
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา               
มีหลักสูตรทักษะอาชพีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

10. ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาผู้เรียน        
ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) 
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม) 

13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 

11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 



71 

ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม 

และการประกอบอาชพี 

3. สร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน 

12. ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment)  

15. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) สูงข้ึน 

13. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน          
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน        
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

14. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ          
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM 
Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำวิจัยและนำ
ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดการศึกษา 

15. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 

18 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

16. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัย          
ในชั้นเรียน 

19. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชัน้เรียนและ             
นำผลการวิจัยไปใชพ้ัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

 
 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 แนวทาง 5 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้สามารถ 
จัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

1.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
ท้ังระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน่ TEPE 
Online (Teachers and Educational 
Personnels Enhancement Based on 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการ



72 

Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัตจิริง 
(Active Learning) ฯลฯ    

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

2. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล        
ให้มีประสิทธิภาพ        
โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล   
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนด   
การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา 
การบรรจุแต่งต้ัง  การประเมินและ       
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู      
และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ        
และกำลังใจในการทำงาน 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตรากำลัง        
ในการสรรหา และบรรจุแต่งต้ังตรง
ความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมิน 
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร             
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  4 แนวทาง 8 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. เพิ่มโอกาส          
การเข้าถึงการศึกษา         
ที่มีคุณภาพ 

1. ส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง             
มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง        มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษา  
และโอกาสในการเข้ารับบริการ         
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในระบบ   
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในระบบ
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ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ     
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ      
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ           
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

3. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อย
โอกาส ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์  เช่น               
เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยท่ีไม่เลขประจำตัวประชาชน  

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
ท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ       
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี           
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 3 แนวทาง 3 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึก    รักษ์ส่ิงแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัด        จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเป็นมิตร        กับส่ิงแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี           
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ         
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด        มีเครือข่าย ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย         1 
เครือข่ายข้ึนไป 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ประกอบด้วย  3 กลยุทธ์  12 แนวทาง  12 ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติการกำกับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ          
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด            ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล  โดยยึด    
หลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบงบประมาณและ           
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล         3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
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เพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการจัดการศึกษา 

4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
เช่น โรงเรียนท่ีประสบปัญหาวิกฤต 
ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชา
รัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมาตรฐาน สากลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา               
ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท           
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา        
ตามบริบทของพื้นท่ี 

5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและ
องค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด    
มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา
องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงาน
เชิงประจักษ ์

2. สร้างความเข้มแข็ง     
ในการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการ                
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 
(Area-base Management),รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอำนาจ             
“สหวิทยาเขต” เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา      
ในสังกัด มีการบริหารจัดการ               
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

8. เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีแผนบูรณาการ          จัดการศึกษา 

9. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา สหวิทยาเขต เครือข่าย
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ฯลฯ 

9. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมี
เครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 
1 เครือข่ายข้ึนไป 
 

10. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลัง
ประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็ง       
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ 
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนา  คุณภาพผู้เรียน 
 

11. ส่งเสริม สนับสนนุผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน          
ทุกระดับส่งเสริม สนับสนนุ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมและสาธารณชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใน สร้างความ
ตระหนัก ในการจัดการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

12. ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน       
ทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับ
สถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสามชัย ปีงบประมาณ 2561 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
โรงเรียนสามชัย   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ควบคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  

สุขภาพดีถ้วนหน้า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

พันธกิจ  (MISSION) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน 

เป้าประสงค์ (GOAL) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  

4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล  

6. ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาอย่างจริงจัง  

อัตลักษณ์ 
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน พฒันาจิตวิญญาณด้วยธรรมะ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้วยศิลปะและดนตรี                           
สุขภาพดีด้วยกีฬา 
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เอกลักษณ์  
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน สืบสานวัฒนธรรมด้วยโปงลาง 

กลยุทธ์โรงเรยีนสามชัย 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

2. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในการดำรงชีวิต

ของผู้เรียน 

3. สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 

6. ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

 
แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท่ีบ้านอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
สามชัยได้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและขาดแคลนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตามโครงการเรียนฟรี 
15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีเป้าหมายการรับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านให้กับนักเรียนจน
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
นโยบาย 
 ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม อย่างมีคุณภาพโดย 
 1. สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในเขตพื้นท่ีโดยไมต้่องมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
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 2. เร่งรัดปรับปรุงสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม สภาพทางกายภาพในโรงเรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมและมี
สภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถรักษาระดับของตนเองได้ ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 ท่ีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน และนักเรียน ม.3 
เดิมเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ได้ตามเป้าหมายท่ีสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
 2. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน 
 5. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ความสามารถท่ีมีอยู่ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 6. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
 7. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1. ให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท่ีมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนตามประกาศ
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนสามชัยได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนสามชัย 
 มาตรการท่ี 2 จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มาตรการท่ี 3 จัดปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมในการจัดการศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มาตรการท่ี 4 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรการท่ี 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 มาตรการท่ี 6. จัดให้ครูสอนซ่อมเสริมหรือจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อพฒันาความรู้ ทักษะได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
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 มาตรการท่ี 7 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ อาคารสถานท่ี การพัฒนาบุคลากรและส่ิงต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนสามชัยเป็นที่ยอมรับรับของผู้ปกครองชุมชน 
 2. เพื่อให้ครู มีการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 3. เพื่อให้นักเรียน ครู ได้ใช้ข้อมูลจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน มากขึ้น 
 4. เพื่อให้ครู จัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 5. เพื่อให้ครูมีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอมและเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 7. เพื่อให้ครูให้ความสำคัญในการวัดผลประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 
          8. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
นโยบาย 
 จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า  ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากธรรมชาติ 
ของจริงสถานการณ์จริงควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดพื้นท่ีของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ โดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
 4. สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยท้ังด้านหนังสือ เอกสารต่าง ๆและเทคโนโลยี  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้และวิทยบริการให้เกิดความเหมาะสม 
 5. เร่งรัดให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระให้
สูงขึ้น 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 7. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
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          9. เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 
 4. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความอยู่ในระดับดี 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 6. ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 7. นักเรียนมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 8. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ คิดเป็น 
ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
 มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมให้นำกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการท่ี 3 จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มาไว้บริการแก่ครู นักเรียน  
ชุมชน อย่างเพียงพอ 
 มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 มาตรการท่ี 5 นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มาตรการท่ี 6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการท่ี 7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการอย่างหลากหลาย 
 มาตรการท่ี 8 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดอาคารเรียนและห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
ทางวิชาการ 
 มาตรการท่ี 9 จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

       มาตรการท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ 
จากสภาพจริง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
 มาตรการท่ี 11 ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนให้หลากหลายและต่อเนื่อง 
 มาตรการท่ี 12 นิเทศครู ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 มาตรการท่ี 13. ให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่องต่อป ี
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นโยบายที่ 3  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา 
 3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู ้
 4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมท้ัง
งบประมาณ 

นโยบาย 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการกำหนดนโยบายแลเป็นวิทยากร 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดหาพื้นท่ีในชุมชนเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้
สำหรับนักเรียน 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน 
 3. โรงเรียนสามชัยและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 4. โรงเรียนสามชัยมีความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มาตรการท่ี 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 มาตรการท่ี 3 จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องช่วยสอน ส่ิงประดิษฐ์และวิธีการใหม่ ๆ  
 มาตรการท่ี 4 ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานท่ี 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
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 1.3 มีความกตัญญูกตเวที 
 1.4 มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 2.1 ผู้เรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
 2.2 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 2.3 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา หลีกเหล่ียง 
                สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
 2.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 2.5 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 3.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 3.2 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนา 
 3.3 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
 3.4 ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแลประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มิวิจารณญาณ มีความคิด 
                สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 4.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการ 
                คิดแบบองค์รวม 
 4.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และจิตนาการ 
มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
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 6.2 ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

     และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้เรียนรักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้  
 7.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานท่ี 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
 8.1 ครูมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 8.2 ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 8.3 ครูท่ีสอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
 8.4 ได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากำหนด 
 8.5 สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 9.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 9.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 9.3 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
 9.4 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
 9.5 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 9.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 9.7 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 9.8 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 10.1 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน 
 10.2 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
 10.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ 
 10.4 ผู้บริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
                 ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 11.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการบริหารท่ีมีความ 
                 คล่องตัวสูงปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุล 
 11.4 สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม 
                 ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 12.2 สถานศึกษามกีารจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.23 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 13. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือการเรียนการสอนท่ี 
       เอื้อต่อการเรียนรู้ 
13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับ 
      ท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและ              
      ท้องถิ่น 
13.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                 ในการพัฒนาการศึกษา 
 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
                 พัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยักระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 15.1 จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 

 โรงเรียนสามชัย กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ลำดับท่ี กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ท่ี 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

- พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 

- พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- พัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- พัฒนากิจกรรมรกัษาดินแดน 

- อวยพรวันปีใหม ่
 
 

กลยุทธ์
ท่ี 2 

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และทักษะในการดำรงชีวิต

ของผู้เรียน 

-  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

- พัฒนางานสภานักเรียน 

- ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

- พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ 
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ลำดับที่ กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ท่ี 3 
สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ 

- พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

- ส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

- โครงการจ้างบุคลากร 

- พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

- พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 

- พัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 

- พัฒนางานโภชนาการ 

- พฒันางานอาคารสถานท่ี 

- พัฒนางานสารบรรณ 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ ์

- พัฒนางานปฏิคม 
 
 

กลยุทธ์
ท่ี 4 

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ 

- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ์
ท่ี 5 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลัก         

ธรรมาภิบาล  

- พัฒนางานห้องสมุดและส่งเริมนิสัยรักการอ่าน 

- พัฒนาห้องสมุด 3ดี 
 
 

กลยุทธ์
ท่ี 6 

ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบ

เครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

- พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 
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ส่วนท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2561 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบประมาณ 61 ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล         
1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 11 4,000 งานบุคคล 90 
2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบคุลากร 9 300,000 งานบุคคล 93 
3 ส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 9 0 งานบุคคล 97 
4 จ้างบุคลากร 11 360,000 งานบุคคล 100 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน       
5 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 12 16,000 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 103 
6 พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 14, 15 450,000 งานพัสดุ 109 
7 พัฒนางานสารบรรณ 8,15 4,000 งานสารบรรณ 113 
8 พัฒนางานปฏิคม 8 0 กลุ่มบริหารงบประมาณ 117 

กลุ่มบริหารวิชาการ       
9 พัฒนาห้องสมุด 3ดี 3,4,11 4,000 งานห้องสมุด 121 
10 พัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,4,11 18,000 งานห้องสมุด 125 
11 พัฒนางานแนะแนว 6,7,11,13 23,000 งานแนะแนว 132 
12 พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 4,5,7,10,11,12,13,14 70,000 วิชาการ 141 
13 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 4,5,10,11 16,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 154 
14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์ 1,4,5,10,11 16,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 160 
15 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 4,5,10,11 72,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 164 
16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
4,5,10,11 12,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

171 
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 2,4,5,10,11 16,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 178 
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 4,5,6 16,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 187 
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 1,4,6,10 40,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 196 
20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุข พลศึกษา 1,4,5,6,10,11 80,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 202 
21 พัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน 1 4,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 208 
22 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 1,2,6,7,8,10 4,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 211 
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ส่วนท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ                       

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบประมาณ 61 ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี 

กลุ่มบริหารทั่วไป        
23 งานอนามัยและโรงอาหาร 1,4 5,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 215 

24 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2,11 4,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 218 

25 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 13 10,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 221 

26 พัฒนางานอาคารสถานที่ 2,11 100,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 228 

27 พัฒนางานโภชนาการ 1 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 235 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน       
28 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 15,000 งานกิจการนักเรียน 238 

29 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 2 10,000 งานกิจการนักเรียน 244 

30 พัฒนางานสภานักเรียน 2 0 งานกิจการนักเรียน 250 

31 ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 2 2,000 งานกิจการนักเรียน 254 

32 อวยพรวันปีใหม่ 1 8,000 งานกิจการนักเรียน 260 

  รวม   1,679,000    
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โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อ    3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ท่ี   11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการท่ีส่งเสริมผู้เรียน       

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1 
ลักษณะโครงการ            ใหม่              ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม  2561 

 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคลให้สามารถเอื้อต่อการจัดการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการปรับปรุงห้องสำนักงาน  เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผล
ให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อีกท้ังการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะทำให้ส่งผลต่อบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี เพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการ ดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงบรรยากาศภายในสำนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 2.2  เพื่อพัฒนางานบุคคลให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
                     1.  มีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นใช้ภายในสำนักงาน 

          2.  มีเครื่องสำรองไฟใช้ภายในสำนักงาน 
 3.  มีชุดรับแขกภายในสำนักงาน   

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  3.2.1  งานบุคคลมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
  3.2.2  มีอุปกรณ์สำนักงานท่ีเอื้อต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสำนักงานและพัฒนางานบุคคล 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมหารือ 
- ยื่นขออนุมัติจัดซื้อ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

พ.ค. 61 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
-  ดำเนินการจัดซื้อ 
-  ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า 
-  รายงานการดำเนินการ 

พ.ค. 61 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงสำนักงานและพัฒนางานบุคคล  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 1 ตัว 4,000 - - 4,000 
 รวม  4,000 - - 4,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    4,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)      -  บาท 
 รวม        4,000             บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.   งานบุคคลมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
2.  มีอุปกรณ์สำนักงานท่ีเอื้อต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  

 
ร้อยละ 90 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
พ.ค. 61 

 
พ.ค. 61 

ผลลัพธ ์
 1.  มีตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน ใช้ภายใน
สำนักงาน 
 2.  มีตู้เหล็ก(ล้ินชัก15ช่อง) ใช้ภายใน
สำนักงาน 
 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 61 

 
 
 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย์  หารวาระ )        (นายวรวิทย์  หารวาระ)                                                                                                          
  ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 .........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จ้ีกระโทก)    ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
          ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ      ผู้อำนวยการโรงเรียน   
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อ     4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานข้อท่ี       7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                    8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.8,7.9,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 

 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด7 
มาตรา52  หมวด 9 มาตร 65 กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัด
การศึกษาและการบริหารหลักสูตรตลอดจนบทบาทหน้าท่ีเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ครูได้รับความรู้ประสบการณ์ท่ีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ตนเองเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียนสังคมโดยรวม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลกรได้รับการพัฒนามีความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากภายนอกสถานท่ี 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
                     1.  ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

          2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง  
3.2 ผลผลิต   

  3.2.1  ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากขึ้นและประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
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4. วิธีดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ติดต่อประสานงานนอกสถานท่ี 
- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาดูงาน 

6 – 10 พ.ค. 61 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำเอกสาร 
- ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-    ประเมินการจัดอบรมโดยแบบสอบถาม 

6 – 10 พ.ค. 61 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
1.2 ครูเข้าร่วมพัฒนาโดยได้ไปประชุมอบรมสัมมนาและศึกษา                

ดูงานครบทุกคน 
1.3 นำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพ 
1.4 รายงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภาคเรียนท่ี 1 50,000   50,000 
2 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภาคเรียนท่ี 2 50,000   50,000 
 รวม 100,000   100,000 

 
 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาบุคลากร 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะเดินทางและค่าท่ีพักในการ
เข้าประชุมอบรมสัมมนา 

  
200,000 

  
      
200,000 

      
      
 รวม 300,000   300,000 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    300,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)       -            บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................        -             บาท 
       รวม  300,000           บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากขึ้น
และประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบสำรวจ 

 

ผลลัพธ ์
 1.   ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษา
ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคคลภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง     

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 
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 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย์  หารวาระ )        (นายวรวิทย์  หารวาระ)                                                                                                          
  ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 .........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จ้ีกระโทก)    ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
          ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ      ผู้อำนวยการโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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กลยุทธ์สถานศึกษา สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน  ท่ี 9   คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกำหนด 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9.2      คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9.3      ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม2561 และ -31  มีนาคม  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากโรงเรียนสามชัย  เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีหนา้ท่ีหลักในการให้การศึกษากับเยาวชนในเขตอำเภอ 
สามชัย  ท้ังนี้เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวเป็นคน  เก่ง  ดี   
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว  ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงชุมชน  ผู้ปกครอง  ในท้องถิ่น  นั่นคือ  คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งเพื่อมาทำหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียน  ร่วมแก้ปัญหา  
รวมถึงร่วมในการขับเคล่ือนการศึกษาให้ไปในแนวทางท่ีสังคมท้องถิ่นต้องการและเกิดประโยชน์กับนักเรียน
มากท่ีสุด  จึงจำเป็นต้องมีโครงการประชุม – สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  หาแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาท่ีจำเป็น  ช่วยเหลือ  แก้ปัญหานักเรียนดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2. เพื่อช่วยแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในแต่ละหมู่บ้าน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์(Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  3ครั้ง 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 3.2 ผลผลิต (Outputs :ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ)  
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุม – สัมมนา ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
  3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาได้อนุมัติงานแผนงบประมาณปีการศึกษา  2561  
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1จัดประชุม – สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 
- จัดทำเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 
- ยื่นขออนุมัติตามโครงการ 

 
พ.ค.61 -  มี.ค.62 

 
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ 
- ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุม-สัมมนา 
- ประสานงานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมการ 
- จัดทำวาระการประชุม 
- จัดประชุม-สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  
- รายงานการดำเนินงาน 

 
พ.ค.61 –     มี.ค.62 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ประชุม-สัมมนาและศึกษาดูงาน    - 
2 เครื่องด่ืม  ชา กาแฟ น้ำด่ืม ขนมปัง  อาหาร

กลางวัน 
   - 

- 
3 ค่าอุปกรณ์ในการประชุม   (กระดาษ แฟ้ม 

ปากกา) 
 
 

  - 
- 

 รวม    - 
  
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    -  บาท 
       รวม  -  บาท 
หมายเหตุ รอรับการจัดสรรจากสพม.24 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ : 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. คณะกรรมการมีการประชุม-สัมมนา 
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษา 
ดูงานอย่างน้อย  1  ครั้ง 

 
ร้อยละ95 

 
 
 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 

-แบบสัมภาษณ์ 
 
 

 
พ.ค. 2561  -

มี.ค.2562 
 

ผลลัพธ ์
1.  มีการประชุม – สัมมนา  
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
 

 
 ร้อยละ 95 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 2561 

  

 
 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย์  หารวาระ )        (นายวรวิทย์  หารวาระ)                                                                                                          
  ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 .........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จ้ีกระโทก)    ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
          ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ      ผู้อำนวยการโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 

โครงการจ้างบุคลากร 
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กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี   

มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี  11 ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1  11.2 
ลักษณะโครงการ        ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน วันท่ี  1 พฤษภาคม  2561 –  วันท่ี  30  เมษายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจัดห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความ  
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน การจัดกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ีให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีให้สะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถให้บริการด้านการบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านบริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีและการบริการท่ัวไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
 -  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมช้ีแจงโครงการให้ทราบ 
- จัดทำแผนงานโครงการ 
- เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
 มี.ค. 61 
 มี.ค. 61 
 มี.ค. 61 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดทำสัญญาจ้าง 
- ดำเนินการจ้างตามระเบียบการจ้าง 
- ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
- สรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 
พ.ค. 61 
พ.ค. 61 

พ.ค. 61- เม.ย. 62 
มี.ค. 62 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจ้างนักการและแม่บ้าน  รวม 2 คน 180,000    
2 ค่าจ้างวิทยากร(ครูผู้สอน) 1 คน 180,000    
 รวม 360,000    

 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     360,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 360,000 บาท 

 
 
 
 
 

6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
-  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

95 

 
 
แบบประเมิน 

 

 
 

มี.ค. 62 

ผลลัพธ ์
-  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้าน
บริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีและ
การบริการท่ัวไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

 
 
 

95 
 
 

 
 
 
แบบประเมิน 

 
 

 
 
 

มี.ค. 62 

  
 
 
 
 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย์  หารวาระ )        (นายวรวิทย์  หารวาระ)                                                                                                          
  ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 ........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จ้ีกระโทก)    ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
          ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ      ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 
 
 

โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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กลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อ    3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี   12  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

ในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6 
ลักษณะโครงการ    ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 14 พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนฯ  
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและ
สำเร็จตามเป้าประสงค์ 
 ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนสามชัยปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงนิให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 
 2.3 เพื่อพัฒนางานแผนงานให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
 

 
 
 
3. เป้าหมาย 
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 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561  
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  3.2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง 2561 
  3.2.2 มีแผนปฏิบัติการประจำปี  2561 จำนวน  15 เล่ม และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
  3.2.3 มีอุปกรณ์สำนักงานการเงินท่ีเอื้อต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
  3.2.4 งานแผนงานมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ติดต่อ ประสานงานกับ สถานท่ีจัดประชุม 
1.2  สรุปผลการประเมินงาน/โครงการปีการศึกษา 2560 
1.3  รวบรวมและสรุปงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2561 
1.4  จัดทำเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 

10 – 20 มี.ค. 
61 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

1.5 นำเสนอโครงการของฝ่าย/กลุ่มฯ/งาน 
1.6 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและตัวบ่งช้ี 
1.7 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
1.8 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 จำนวน 15 เล่มและ

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
1.9 ประเมินการจัดการอบรมโดยการแจกแบบสอบถาม 
1.10 สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินโครงการ 

21 – 31 มี.ค. 
61 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.2 สำรวจราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
2.3 สำรวจราคาหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
2.4 สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องสำนักงาน 

14 – 20 พ.ค.
61 

งานการเงิน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.5 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
2.6 ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ตามอาการ 
2.7 ดำเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

21 พ.ค.61 - 
31 มี.ค.62 

งานการเงิน 

 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1  ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.2 สำรวจราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

14 – 20 พ.ค.
61 

งานแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.3 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3.4 ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ตามอาการ 

21 พ.ค.61 - 
31 มี.ค.62 

งานแผนงาน 

 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ต้น 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1  ตรวจเช็คจำนวนนักเรียน ม.ต้น ท่ีมีอยู่จริง 
4.2   สำรวจเช็คขนาดและสำรวจความต้องการของนักเรียน 

14 – 20 พ.ค.
61 

งานแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.2 จัดซื้อชุดกีฬาตราสัญลักษณ์โรงเรียน และกระเป๋านักเรียน 
4.3 ดำเนินการแจกนักเรียนตามความยากจนและตามความต้องการ 

21 พ.ค.61 - 
31 มี.ค.62 

งานแผนงาน 

 
 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1  ตรวจเช็คจำนวนนักเรียน ม.ปลาย ท่ีมีอยู่จริง 
5.2   สำรวจเช็คขนาดและสำรวจความต้องการของนักเรียน 

14 – 20 พ.ค.
61 

งานแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.3 จัดซื้อชุดกีฬาตราสัญลักษณ์โรงเรียน และกระเป๋านักเรียน 
5.4 ดำเนินการแจกนักเรียนตามความยากจนและตามความต้องการ 

21 พ.ค.61 - 
31 มี.ค.62 

งานแผนงาน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าอาหารกลางวัน 20  คน 1 มื้อ มื้อละ 60บาท 
(20X1X60) 

- - - - 

2 ค่าวัสดุและเอกสาร - - - - 
3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม - - - - 
5 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

จำนวน 15 เล่ม ๆละ  180  บาท 
2,700 - - 2,700 

6 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ 10 เล่มเล่มละ 120 
บาท 

1,200 - - 1,200 

 รวม 3,900 - - 3,900 
 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง - - - - 
2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง 1,550 - - 1,550 
3 ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 5,000 - - 5,000 
4 พัดลมเพดาน 1 เครื่อง 1,500 - - 1,500 
 รวม 8,050 - - 8,050 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง - - - - 
2 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง 1,550 - - 1,550 
3 ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 2,500 - - 2,500 
 รวม 4,050 - - 4,050 

 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ต้น 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่ากระเป๋านักเรียน (180 คน x 250 บาท)   งบกลาง  
2 เส้ือกีฬาภายใน (496 คน x 160 บาท)   งบกลาง  
3 เข็มกลัดตราโรงเรียน (ม.ต้น x 80 บาท)   งบกลาง  
 รวม     

 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่ากระเป๋านักเรียน (100 คน x 250 บาท)   งบกลาง  
2 เส้ือกีฬาภายใน (332 คน x 160 บาท)   งบกลาง  
3 เข็มกลัดตราโรงเรียน (ม.ปลาย x 80 บาท)   งบกลาง  
 รวม     

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   -   บาท 
       รวม  16,000  บาท 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1. มีแผนปฏิบัติการประจำปี  2561  จำนวน  
และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
2. มีอุปกรณ์สำนักงานการเงินท่ีเอื้อต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  
3. มีอุปกรณ์สำนักงานแผนงานท่ีเอื้อต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ 

 
15 เล่ม 

 
1 ชุด 

 
1 ชุด 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
พ.ค. 61 

 
พ.ค. 61 

 
พ.ค. 61 

ผลลัพธ ์
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียน
สามชัย  มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 
2561  

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 61 

 
 
          ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ      
   (นางสาวศิริลักษณ์  ชัยชนะทรัพย์)                        (นางรัตนา  ถิตย์รัศมี) 
            เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี                            หัวหน้างานแผนงาน 

            
            
                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 

          (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
            ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 
 
 

                     ผู้อนุมัติโครงการ      
        (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 

โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
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กลยุทธ์สถานศึกษา     พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  ท่ี     มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี    14 (1) , 14 (2)   
สนองมาตรฐาน  ท่ี     มาตรฐานท่ี  15  จัด กิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
ตัวบ่งช้ีท่ี   15 (1) , 15 (2)   
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1  พฤษภาคม  2561  ถึง  31  มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานพัสดุโรงเรียนเป็นงานท่ีสำคัญในระบบบริหารโรงเรียนท่ีทุกโรงเรียนต้องจัดทำ  มีข้อปฏิบัติกำหนด
ไว้ชัดเจนแน่นอน  การดำเนินการต้องจัดทำอย่างถูกต้องและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  ข้อมูลต้องเป็น
ปัจจุบัน  นับว่าเป็นงานท่ียุ่งยากและซับซ้อน   
 ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงต้องมีการกำหนดโครงการ  แผนงานและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อจัดให้มีพัสดุในจำนวนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อบริการครู  นักเรียนในการใช้วัสดุต่าง ๆ ได้ทันเวลา 
 2.3  เพื่อซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.4  เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีใช้เก็บพัสดุได้ปริมาณมากขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2561  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการแก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2561 
  2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ตลอดปีการศึกษา 2561 
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจจำนวนความต้องการวัสดุจากกลุ่มงานต่าง ๆ  
- เสนอกรรมการเพื่ออนุมัติจัดซื้อ จัดหา 
1.3  แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขัน้ดำเนินการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
1.2  กรรมการทำการตรวจรับพัสดุ 
1.3  เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ต้องการใช้ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพชำรุด 
- เสนอกรรมการเพื่ออนุมัติซ่อมแซม 
2.3  แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขั้นดำเนินการ   (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1  ดำเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุด 
2.2  กรรมการทำการตรวจรับพัสดุ 
2.3  เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำการเบิกจ่ายพัสดุท่ีซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
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 กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 309,500 -  309,500 
2 ค่าหมึกพิมพ์สำเนา  CZ  (850*30 หลอด) 25,500 -  25,500 
3 ค่ากระดาษไข  CZ  (2,200*20  ม้วน) 44,000 -  44,000 
4 ค่าหมึกพิมพ์สำเนา  รุ่น RN  (1000*25 หลอด) 25,000 -  25,000 
5 ค่ากระดาษไข  RN    (1,800*20  ม้วน) 36,000 -  36,000 
      
 รวม 440,000 -  440,000 

 
กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุด 10,000   10,000 
      
 รวม 10,000   10,000 

 
  

 
งบประมาณทั้งโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       450,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)    ..……-……………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................     ..……-……….…….บาท 
       รวม    450,000        บาท 

 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ
แก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2561 
2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ตลอดปีการศึกษา 2561 

 
ตามจำนวนท่ีสำรวจ 

 
 

ตามจำนวนท่ีสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 

 
ปีการศึกษา 2561 

 
 

ปีการศึกษา 2561 
ผลลัพธ ์
โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2561  ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม  

 
ร้อยละ  100 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 
         ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ      
         (นางสาวสุวรรณี   โพธิ์ศรี)                        (นายสมชาย   อุบลรัตน์) 
             เจ้าหน้าท่ีพัสดุ                    หัวหน้างานพัสดุ 

            
            
                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 

          (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
            ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 
 
 

                     ผู้อนุมัติโครงการ      
        (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 

โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
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กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี   

มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี  8, 15  
   ตัวบ่งช้ีท่ี  8.3, 15.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานสารบรรณ 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน วันท่ี  1 พฤษภาคม  2561 –  วันท่ี  31  มีนาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งต้องจัดหา หรือจัดให้มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จะทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือรน้ ท่ีจะพัฒนาตนเองใหก้้าวทันเทคโนโลยี นอกจากการจัดกิจกรรมท่ีกล่าว
มาข้างต้นแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารโดยการพัฒนางานสารบรรณเพื่อจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เอื้อต่อการบริการ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3. สามารถให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
 -  สามารถติดต่อรับเอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
 -  ให้บริการการออกหนังสือต่างๆ และงานสารบรรณได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองเขียน  และค่าซ่อมบำรุง 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประจำปี 
- ประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ 
- เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
25 ก.พ. 61 
30 ก.พ. 61 
15 มี.ค. 61 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีชำรุดหรือหมด 
- บันทึกเสนอเพื่อขอดำเนินการตามแผน 
- เมื่อได้รับอนุมัติก็เสนอพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อ 
- เบิกวัสดุออกจากมาใช้ตามระเบียบราชการ 
- สรุปและรานงานผลตามโครงการ 

 
ทุกวันส้ินเดือน 
ทุกวันส้ินเดือน 

 
เมื่อหมด 

25  ก.พ. 62 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองเขียน  และค่าซ่อมบำรุง 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ตู้ล้ินชัก 2,000    
2 กระดานไวท์บอร์ด      -    
3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, โทรสาร 1,000    
4 ค่าแสตมป์, ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน 1,000    
 รวม 4,000    

 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     4,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 4,000  บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 

- ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 

- ตลับหมึกเลเซอร์เครื่องปริ้นเตอร์ 

- ตรายาง 

- หมึกสีสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 

- เครื่องสำรองเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

- แสตมป์, สามารถส่งจดหมาย
ลงทะเบียนได้  

- เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อม 

 
99 
100 
98 
97 
100 
100 

 
95 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สองเดือน 1 ครั้ง 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ ์

- เครื่องคอมพิเตอร์ เครื่องปรินเตอร์
พร้อมใช้งาน 

- โทรศัพท์, โทรสารพร้อมใช้งาน 

- เครื่องมือ, อุปกรณ์งานสารบรรณมี
ความพร้อม 

- สามารถโต้ตอบ และออกหนังสือได้ 

 
95 
 

90 
95 
 

95 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
วันท่ี 15 - 31  
ตุลาคม  2562 
 
วันท่ี 15 – 28  
กุมภาพันธ ์
2562 
 

     

 

        
 
 
 
            ....................................ผู้เสนอโครงการ           .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวธัญญาพร  วันโน)    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
          เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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    .................................... ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นางจริยา  จ้ีกระโทก)    (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรยีนสามชัย 
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กลยุทธ์สถานศึกษา   1. สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตังบ่งช้ีท่ี   (8.5 ) 
ลักษณะโครงการ                           ใหม่                     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพมีคุณชีวิตท่ีดีและเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตร6 ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และมาตรา 22 กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาเป้าประสงค์ 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องจัดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  
ท้ังนี้เพื่อการให้บริการกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการให้บริการใน
ทุกๆด้านเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
    3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการให้บริการกับผู้รับบริการครอบคลุมทุกงาน 



118 
 

    4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักความผูกพันหวงแหนในสถาบันของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
        3.1 ผลลัพธ์ ( Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ) 

 ด้านปริมาณ 
               1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจกับการให้บริการ 
ของโรงเรียนในทุกงาน 
  2. ชุมชนเกิดความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน 
 3. บุคลากรของโรงเรียนเกิดความสำนึกรักและรับผิดชอบร่วมกัน 
          3.2 ผลลัพธ์ ( Outputs :ระบุผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ) 

      ด้านคุณภาพ 

            1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการให้บริการ 
            2. ชุมชน โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี  และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            3. บุคลากรของโรงเรียนสามชัยมีความสุขในการให้บริการในทุกๆ ด้านอย่างเต็มความสามารถ 
 4. ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนสามชัย          
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  พัฒนาปฏิคมโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ประชุมบุคลากรภายในฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง 
- . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- .  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
15 มี.ค.61 

- 
  31มี.ค.62 
 

 
นางสาวนิภัทรา วรรณขาว 
 และครูทุกคนในฝ่ายฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
- . เสนอขออนุมัติโครงการ 
- .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2561 

- 
ม.ีค. 2562 

 
นางสาวนิภัทรา วรรณขาว 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียนสามชัย 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดหาจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง ( กาแฟ/กระดาษ/น้ำตาล
ฯลฯ)  จำนวน 12 เดือน 

-    

2 จัดหาน้ำด่ืมสำหรับครูอาจารย์ประจำสำนักงาน -    
3 จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ภาชนะใช้สอย ) -    
 รวม -    

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                   ..……..….…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)          .……………-……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..……… …-.…….บาท 
                รวม    ………….บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับบริการของโรงเรียนอย่าง
ครอบคลุม 
-บุคลากรของโรงเรียนเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหารของโรงเรียน และมี
ส่วนร่วมในการให้บริการ 
- โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนใน
ทุกด้านและครอบคลุมงาน 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 

-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
ผู้เรียน 
-แบบสำรวจ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 
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ผลลัพธ ์

- นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจกับการบริการของโรงเรียน 

-  ครูมีความพึงพอใจด้านการบริหาร
งบประมาณสำหรับการให้บริการใน
ทุกด้าน 

- ผู้รับบริการได้รับสวัสดิการจาก
โรงเรียนจัดให้อย่างท่ัวถึง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

  
 

                                           .....................................................ผู้เสนอโครงการ                                  
                                             (นางสาวนิภัทรา วรรณขาว)                       
                                                    ครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
                        
 
 
    ...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ              ..........................................ผู้ตรวจสอบงบฯ  
       (นายสมชาย    อุบลรัตน์)                         ( นางจริยา   จ้ีกระโทก  ) 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน/หัวหน้าพสัดุ      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
   
 
 
 
    
               ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (   นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา  )  

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 

 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี 
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กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ือต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
     11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่      (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2561  ( 16 พฤษภาคม 2561– 31 มีนาคม 2562 ) 
 

1. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาท่ัวประเทศ ปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือดี บรรยากาศดี 

และบรรณารักษ์ดี ตามโครงการ “ห้องสมุด 3 ดี” หนังสือและส่ือการเรียนดี คือ ห้องสมุดต้องมีจำนวนหนงัสือ 
อย่างน้อย 5 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน และต้องมีหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สำหรับนักเรียน ครู กลุ่มหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หนังสือพระราช
นิพนธ์ เป็นต้น กลุ่มหนังสือดีท่ีควรอ่านหรือหนังสือแนะแนว เช่น วรรณกรรม นิทาน เป็นต้น และของเล่นเด็ก
สร้างสรรค์ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อภาพ(จ๊ิกซอร์) เป็นต้นบรรยากาศและสถานท่ีดี คือ โรงเรียนต้องมีห้องสมุด
อย่างน้อยขนาด 1 ห้องเรียนขึ้นไป มีการจัดมุมหรือองค์ประกอบแบ่งเป็นส่วนท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง 
ส่วนอ่านเพื่อพักผ่อนหรือดูหนังฟงัเพลงส่วนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้นครูบรรณารักษ์และกิจกรรม
ดี คือ โรงเรียนต้องมีครูบรรณารักษ์หรือผู้ทำหน้าท่ีบรรณารักษ์ อย่างน้อย1 คน สำหรับการให้บริการ อย่าง
น้อยต้องให้บริการได้ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าห้องเรียน พักกลางวันและหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรม
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ห้องสมุดโรงเรียนสามชัย  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสำคัญยิ่ง  โดยให้บริการข่าวสารข้อมูลและ

สาระความรู้แก่นักเรียน  บุคลากร  อีกท้ังชุมชนโดยรอบก็สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุด 3ดี  ของกระทรวงศึกษาธิการ

และนโยบายการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริงสืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วารสาร และ ส่ิงพิมพ์ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

3.1.1  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ีใหม่และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 

     3.1.2  ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 
3.2.1  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือส่ือส่ิงพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 

     3.2.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     3.2.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 

 

4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 

1. ประชุมสัมมนาคณะครู 
2. เขียนโครงการ/กิจกรรม 
3. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 2561 
 

 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหนังสือส่งเสริมการอ่าน   วารสาร 
และสิ่งพิมพ์ 

พฤษภาคม 2561 
 
 

 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

- จัดซื้อฉากประกอบละครหุ่นมือ 
- จัดซื้อแผ่นป้ายประวัติในหลวงรัชกาลท่ี 9 

มิถุนายน 2561 

 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

กิจกรรมท่ี 3 จัดระบบหนังสือด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการบริการสื่อ CAI  และ E- BOOK 

ตลอดปีการศึกษา 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- แฟช่ันโชว์หนังสือ (แนะนำหนังสือใหม่อ่านดี) 
- เล่านิทานประกอบท่าทาง 
- ยอดนักอ่าน 
- รักการอ่านผ่านป้ายนิเทศ 
- ตะกร้าสัญจร  ...สอนน้องอ่าน 

ตลอดปีการศึกษา 

นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นประเมินผล 

1. ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 
ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 

2. สรุปผล 

กันยายน 2561
มีนาคม 2562 

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 
นางวราภรณ์   โพนะทา 
 

 

5. งบประมาณท่ีใช้  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

2 เก้าอี้สตูล 1,500   1,500 
3 เก้าอี้พลาสติกหลากสี (250x10) 2,500   2,500 
 รวม 4,000   4,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   4,000            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
             รวม    4,000      บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ีใหม่
และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 

2. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัยตาม
มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2561- 
มีนาคม 2562 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1.  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือส่ือ
ส่ิงพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 

 
100 

 
100 

 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2561–มีนาคม
2562 

 
 
 
      

        ........................................ ผู้เสนอโครงการ             ........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
         (นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน)                               ( นางวราภรณ์  โพนะทา )      
            หัวหน้างานห้องสมุด                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
       .....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ  ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )                                 (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
   ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานห้องสมุดและสง่เสริมนสิัยรักการอ่าน 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ือต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
    11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่      (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2561  ( 16 พฤษภาคม 2561– 31 มีนาคม 2562 ) 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 จากแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2562) ของ สพฐ. ได้กำหนด
ประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาท่ีต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทย
ในยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
ส่ือสารสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสาร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม มีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจรติและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มี 
สุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นกำลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็น มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้ส่งเสริมรักการอ่ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญท่ีสุดในโรงเรียน ท่ีรวบรวบหนังสือและความรู้ไว้
อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่าง
หลากหลาย จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้นและการปรับปรุงรูปแบบการจัด
ห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาใช้
บริการ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายตามความสนใจ 
 2.3 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเจตคติท่ีดีต่อการอ่านหนังสือ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ หนังสือและส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มีความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 

3.2.1 นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลาย 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อการอ่านและการแสวงหาความรู้ 

 

4. วิธีดำเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 1จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมวางแผน 
- รายการท่ีจะจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม 

2561 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตวรรณ  จันทหงษ์ 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาดต่างๆและ

นำมาแก้ไขปรับปรุง 
-  สรุปผล  

 
 

มิถุนายน 2561 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
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กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมวางแผน 
- วางแผนกิจกรรมหรือส่ิงท่ีต้องจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม

2561-
มิถุนายน 
2561 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจำเป็นและต้อง

จัดซื้อ 
- สรุปรายการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจำเป็นและต้องการ 
- จัดซื้อ/จัดหา 
- ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาดต่างๆและ

นำมาแก้ไข  ปรับปรุง 
-  สรุปผล 

 
พฤษภาคม

2561-
กุมภาพันธ์ 

2562 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
พฤษภาคม2561-
กุมภาพันธ์2562 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 
3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- เรื่องเล่าหน้าเสาธง 

- ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- เสานี้...มีสาระ 

- ต้นไม้ให้ความรู้ 

- ไขปัญหา…คาใจ 

- ตะกร้าความรู้ 

- วันนี้…มีคำตอบ 

 
 

พฤษภาคม2561 -
กุมภาพันธ์2562 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิรวรรณ  พืชสิงห์ 
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- ครู/นักเรียนยอดนักอ่าน 

- ห้องสมุดยืนอ่าน 

- สัปดาห์ห้องสมุด 

- 1 เล่ม เติมเต็มปัญญา 

- สารความรู้…สู่ชุมชน 

- หนังสือเล่มเล็ก 

- นิทานหน้าเดียว 

- แนะนำหนงัสือใหม่ 

- บันทึกการอ่าน 

- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5 ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 
3.6 สรุปผล 
 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรห้องสมุด/ยุวบรรณารักษ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.1 ประชุมวางแผน 

 
 พฤษภาคม2561 -
กุมภาพันธ์2562 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- ศึกษาดูงานห้องสมุด 

- อบรมยุวบรรณารักษ์ 
4.3 ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
4.4 สรุปผล 

 
พฤษภาคม2561 -
กุมภาพันธ์2562 

  
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

 
 
 
 



129 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด 2,500   2,500 
2 บอร์ดสำหรับจัดนิทรรศการแบบพับได้ 3,300   3,300 
 รวม 5,800   5,800 

 
กิจกรรมที่ 2   จัดซ้ือหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่อาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม 550   550 
2 รางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1,000   1,000 
 รวม 1,550   1,550 

 
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 หนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ (10x200) 2,000   2,000 
2 หนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ (10x200) 2,000   2,000 
3 หนังสือพิมพ์รายวันมติชน (10x200) 2,000   2,000 
4 นิตยสารหมอชาวบ้าน (45x10) 450   450 
5 NJ Magazine  (40x45) 1,800   1,800 
6 เกมไขสมอง (16 x40) 640   640 
7 วารสารชีวจิต (16x55) 880   880 
8 วารสารซีเคร็ต (16x55) 880   880 
 รวม 10,650   10,650 
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กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรห้องสมุด/ยุวบรรณารักษ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  ศึกษาดูงานห้องสมุด 0   0 
2  อบรมบรรณารักษ์น้อย 0   0 
 รวม 0   0 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   18,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
       รวม 18,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1.นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือ
อย่างหลากหลาย 
2. นักเรียนมีความรู้ความพึงพอใจและเจต
คติท่ีดีต่อการอ่านและการแสวงหาความรู้ 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม

2561- 
มีนาคม2562 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ 
หนังสือและส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
2. นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มี
ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 

 
100 

 
 

100 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2561–มีนาคม
2562 
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        ........................................ ผู้เสนอโครงการ             ........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
         (นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน)                              ( นางวราภรณ์  โพนะทา )      
            หัวหน้างานห้องสมุด                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
     .....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ   ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )                                 (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
   ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงบประมาณ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี    1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานข้อท่ี   6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น                    

    ได้ และมีเจตคติ 
7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                                   ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
   11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน                    

    พัฒนาศักยภาพ 
   13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม                       

    แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี    6.1 ,6.2,6.3,6.4,7.6,11.1,13.1,13.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     ฝ่ายแนะแนว 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  พฤษภาคม 2561 – 31  มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 นักเรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ไปพร้อมๆกัน เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขและมี
ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุกๆด้านเพื่อ
จะได้มีทักษะในการเรียนและการทำงาน ส่งเสริมให้ตนเองมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
กำลังความสามารถของตน 
 ดังนั้นห้องแนะแนวควรเป็นแหล่งข้อมูล ท่ีสามารถค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาต่อได้อย่าง
ทันสมัย รวดเร็วและพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน  งานฝ่ายแนะแนวจึงต้องมีการพฒันาใหม้ี
ระบบงาน เครื่องครุภัณฑ์ และวัสดุท่ีต้องใช้งานอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการประสานงานระหว่างงานแนะ
แนวกับครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการแสวงหาอาชีพในอนาคตและการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุดเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียนและตัวผู้เรียนเองท่ีสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนางานห้องแนะแนว 
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อรุ่นน้อง 
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4  

     แก่โรงเรียนในพื้นท่ีบริการ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและกล้าตัดสินใจในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ  
 2.5 เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
 2.6 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบเข้าศึกษาต่อช้ันอุดมศึกษา 
 2.7 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
       -    งานแนะแนวสามารถดำเนินการให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       -    นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวกและทันสมัย 
       -   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถเลือกศึกษาต่อได้ 
                        ตรงความต้องการ 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 

- นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
 3.2 ผลผลิต   
        -  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
       -   มีแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
       -  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานแนะแนวการศึกษาต่อ 
       -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
       -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
ทางด้านร่างกาย 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ออกแบบ รูปแบบ การจัดห้องแนะแนว 
- สำรวจอุปกรณ์ท่ีต้องจัดซื้อเพิ่มเติม 

 
5  มีนาคม 61 
10มีนาคม 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 
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ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำร่างโครงการ/งบประมาณ 
- เขียนโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์/มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- เสนอของบประมาณ 
- ดำเนินการปรับปรุงห้องแนะแนว  

 
- ประเมินการใช้บริการห้องแนะแนวโดยใช้แบบสอบถาม  

 
12 มี.ค 61 
13 มี.ค 61 

 
13  มี.ค  61 
15 พ.ค 61-  
28 ก.พ 62 
15 พ.ค 61- 
28 ก.พ 62 

 
ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 กิจกรรมที่ 2 ระดมทุนการศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- สำรวจนักเรียนท่ีมีความต้องการทุนการศึกษา 

7 พ.ค 61 - 
 15 มี.ค 62 

ฝ่ายแนะแนว
และครูท่ี
ปรึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการติดต่อ ประสานงานหน่วยงาน แหล่งให้ทุนการศึกษา 
 
- จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
- นำนักเรียนรับทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
 
- ทำหนังสือขอบคุณแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ 
 
- สรุปแหล่งทุน และจำนวนนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา 

 
7 พ.ค 61 - 
 15 มี.ค 62 
7 พ.ค 61 - 
 15 มี.ค 62 
16 พ.ค 61 - 
 15 มี.ค 62 
19 พ.ค 61 - 
 15 มี.ค 62 
23 พ.ค 61- 
 15 มี.ค 62 
25  มี.ค 62 

 
ฝ่ายแนะแนว 
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กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1  ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าท่ีจะมาแนะแนว  

 
20 พ.ค 61-  
31 ก.ค 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
3.2  กำหนดวันท่ีจะจัดงานกิจกรรมแนะแนว 
3.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการแนะแนวศิษย์เก่า 
3.4  รับสมัครนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
3.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี 
3.6  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
3.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค –ก.ย 61 
พ.ค – ก.ย 61 
พ.ค –ก.ย 61 
พ.ค – ก.ย 61 
พ.ค – ก.ย 61 

15 ก.ย 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1  ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีจะออกแนะแนว  

 
พ.ย 61- ก.พ 62 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
4.2  กำหนดวันท่ีจะออกกิจกรรมแนะแนว 
4.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการแนะแนวสัญจร 
4.4  จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
4.5  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
4.6  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ย 61 –ก.พ 62 
พ.ย 61 – ก.พ 62 
พ.ย 61 – ก.พ 62 
พ.ย 61– ก.พ 62 

1 มี.ค 62 

 
ฝ่ายแนะแนว 
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กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมให้คำปรึกษา 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  จัดเตรียมห้องแนะแนวให้มีมุมให้คำปรึกษา 

 
พ.ค 61- มี.ค 

62 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
5.2  จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างๆ 
5.3  จัดเวรครูประจำให้คำปรึกษา 
 
5.4  บันทึกการให้คำปรึกษา   
5.5  ประเมินการให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม   

 
พ.ค 61มี.ค 62 

พ.ค 61-  
มี.ค 62 

พ.ค 61-มี.ค 62 
พ.ค 61- มี.ค 

62 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 

 

 
 
กิจกรรมที่ 6  ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
6.1  วางแผนดำเนินงาน 

 
พ.ค 61- ก.พ. 

62 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
6.2  กำหนดวันท่ีจะจัดงานปฐมนิเทศ 
6.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
6.4  กำหนดวันท่ีจะจัดงานแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 
6.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี 
6.6  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
6.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค 61 
พ.ค 61 
ก.พ. 62 
 ก.พ. 62 

พ.ค61-มี.ค. 62 
มี.ค 62 

 
ฝ่ายแนะแนวและ

ฝ่ายวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำป้ายสรุปสถิติการศึกษาต่อ 2,000    
2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว          
3 จัดซื้อเครื่องprinter cannon (ถ่ายเอกสารได้)  

1 เครื่อง 
    

4 พัดลมเพดาน     
5 โทรศัพท์บ้านพร้อมต่ออินเทอร์เน็ท (รายเดือน)     
7 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดนั่ง 4 คน) 2 ชุด     
6 จัดทำป้ายความภูมิใจนักเรียนม.6ท่ีได้ศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ(หน้าโรงเรียน) 
5,000    

 รวม 7,000   7,000 
 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระดมทุนการศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 นำนักเรียนไปรับทุน(รับ-ส่งผู้ประสานงานทุน)     
2 จัดทำใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ให้ทุนการศึกษา     
3 ออกสำรวจบ้านนักเรียนพิจารณาทุนการศึกษา 1,000    
 รวม 1,000   1,000 

 
กิจกรรมที่ 3  ศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นนอ้ง 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดทำป้ายและตกแต่ง 
สถานท่ี 

1,000    

2 ค่าอาหาร (นร. ม.4 - ม.6)  4,000    
3 ค่าของท่ีระลึกศิษย์เก่า     
 รวม 5,000   5,000 
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กิจกรรมที่ 4  แนะแนวสัญจร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเบ้ียเล้ียงครูออกแนะแนว 3 คน 2,160    
2 ค่าอาหารนักเรียนท่ีออกแนะแนวร่วม 4 คน 1,200    
3 ค่าน้ำมันออกแนะแนว 14 โรง 2,500    
4  ค่าขนมลูกอมแจกนักเรียน 14 โรง 1,140    
 รวม 7,000   7,000 

 
กิจกรรมที่ 5  ให้คำปรึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีความจำเป็นพิเศษ(LD) 
2 ภาคเรียน 

-    

 รวม -    
 
กิจกรรมที่ 6 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 งานแสดงความยินดี      
ค่าดอกกุหลาบแสดงความยินดี 
ค่าตกแต่งสถานท่ีและป้าย 

2,000 
1,000 

   

 
รวม 3,000   3,000 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     23,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)         -    บาท 
 อื่นๆ เงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                             -    บาท 
       รวม                23,000  บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1 แนะแนวสามารถดำเนินการให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
สะดวกและทันสมัย 
3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถเลือก
ศึกษาต่อได้ตรง ความต้องการ 
4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้   
5 นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัย
มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 
 

แบบสำรวจ 

 
 
 
 

พฤษภาคม     
2561 

- 
มีนาคม  2562 

ผลลัพธ ์
-  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศ

ภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
 -   มีแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน      
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานแนะแนว

การศึกษาต่อ 
  -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 

  -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 

สังคม และทางด้านร่างกาย 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 

100%  

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 
 

 
 

พฤษภาคม 
2561 

- 
มีนาคม  2562 
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.............................................ผู้เสนอโครงการ             ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย)                   (นางวราภรณ์ โพนะทา) 
       หัวหน้างานแนะแนว            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ          
 
 
 
 
....................................... ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ.             .........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจริยา จ้ีกระโทก)            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียนสามชัย 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
        7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ   
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,10.1,10.2,10.3,10.4 
   ,10.5,10.6,11.1,12.1 ,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6, 14.1  ,15.1,  

ลักษณะโครงการ  O  ใหม่   Ø  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีการดำเนินงาน  ด้านงานพัฒนาการเรียนการสอน ได้มีการจัดและ
พัฒนาตารางเรียนตารางสอนโดยใช้เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้การ
บริหารงานจัดตารางเรียนตารางสอน พัฒนาอย่างเป็นระบบขึ้น แต่ในการดำเนินการดังกล่าวยังพบปัญหาคือ
เครื่องคอมพิวเตอร์  มีปัญหาต้องซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอจึงทำ
ให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านงานพฒันากรเรียนการสอน  มีคุณภาพของงานดีขึ้น ส่งผล
ให้การประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานวิชาการกับครูและนักเรียน มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และงาน
วิชาการยังต้องดำเนินงานทะเบียนวัดผลประเมินผลด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ต้องใช้วัสดุทางการศึกษาเข้าช่วยในการจัดกิจกรรมจึงจะครบถ้วนในการจัดการซึ่งวัสดุต่างๆนี้ เช่น วัสดุท่ีใช้ใน
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ ปพ.5 ต/ป, วัสดุท่ีใช้ในการคุมสอบ, วัสดุท่ีใช้ทำข้อสอบ และ
ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเก็บแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนวัสดุท่ีใช้ในงานสำนักงานของงานวัดผลประเมินผล ด้วย
ประโยชน์ของวัสดุปกรณ์เหล่าข้าพเจ้าคิดว่างานวัดผลประเมินผลจะพัฒนายิ่งขึ้น และงานทะเบียนนั้นต้องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษาให้กับหรือเอกสารอื่น ๆ ตามท่ีนักเรียน
ต้องการ เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับนักเรียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ และใน
แต่ละปีการศึกษาหน่วยงานต้องเข้าร่วมแข่งขั้นทักษะวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้สอน  
ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงเขียนโครงการเพือ่ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปรับปรุงพัฒนางานพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2.  เพื่อกระตุ้นครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เพื่อพัฒนางานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
4.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนท่ีต้องการหลักฐานทางการศึกษา 

 5.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลลัพธ์ 
  โรงเรียนสามชัยมีการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ประจำปีการศึกษา  2561  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ  ดี 
 3.2  ผลผลิต 
  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2.2  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.3  มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3.2.4  นักเรียนสามารถเป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย เขตพื้นท่ี และจังหวัดในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 
3.2.5  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.6  งานทะเบียนวัดผลประเมินผลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4.  วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่  1  พัฒนางานการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ

งานวิชาการ 

 
16  พ.ค.  62 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน

การสอน   
2. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 

 
พ.ค. 61 -มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61 -มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61 -  มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 

4. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน   

5. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

6. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
7. พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้และ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้
ส่ือ 

8. จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียน 

9. จัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
10. จัดทำครู่มือนักเรียน 
11. รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 
12. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์งานวิชาการ 

 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 
 

พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
พ.ค. 61 -มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
กิจกรรที่  2 พัฒนางานทะเบียนและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
งานทะเบียนวัดผล 
1.  ดำเนินงานการเตรียมเอกสารวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ให้บริการหลักฐานทางวิชาการ  โดยการจัดซื้อจัดหา
ดังนี ้
- จัดซื้อ 
-  ปพ. 1,2 และ 3 รายละเอียดดังนี้ 
    1) ปพ 1 บ (ม.ต้น) 5 เล่ม เล่มละ 160 บาท 
    2) ปพ 1 พ (ม.ปลาย) 5 เล่ม เล่มละ 160 บาท 
-  จัดซื้อหมึก ปริ้นท์ เลเซอร์ 4 ตลับ ตลับละ 3,500 
-   จัดซื้อกระดาษ 120 แกรม 24 ห่อ ห่อละ 150 บาท 
งานวัดผลประเมินผล 
2.  ดำเนินการเตรียมการการสอบประจำภาคเรียน  
และนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน  
3.  ดำเนินการจัดซื้อ ปพ.5 ต/ป และอุปกรณ์จัดสอบ
วัดผลประเมินผล 
4. ดำเนินการสอบประเมินนักเรียนระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 
 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

 
 
 

พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

พ.ค. 61 
 

พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(งานทะเบียน-วัดผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(งานทะเบียน-วัดผล) 
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กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจัดทำหลักสูตร 

3. จัดทำเอกสารช้ีแจงแบบฟอร์มรูปเล่มหลักสูตร 
 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดอบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดทำหลักสูตรแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำรูปเล่มของ     
หลักสูตร 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
กิจกรรมที่  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสร้างข้อสอบออนไลน์เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน) 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
กลุ่มบริหารวิชาการประชุมเพื่อกำหนดวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสร้างข้อสอบออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน) 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม  และค่าวิทยากรเพื่อการอบรม 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในจัดอบรม 

- ดำเนินกิจกรรมในการอบรม 

- ประเมินความพึงพอใจในการอบรม/แบบสอบถาม 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กิจกรรมที5่ พัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกาดำเนินการ

ปรับปรุงสำนักงานงานวิชาการ 

 
16  พ.ค.  62 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
4. จัดการปรับปรุงห้องสำนักงาน 

          -   จัดซื้อโต๊ะทำงานห้องรองผู้อำนวยการ 
5. ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน  และหมึก 
 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

พ.ค. 61-มี.ค. 62 
 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

กิจกรรมที่ 6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียน ม.1 – ม.6 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรม 
2.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในกิจกรรม 
5.  ดำเนินกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมโดยใช้แบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
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กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   

 
กิจกรรมที่ 8 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (0-net)  

 
 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล ประชุมฝ่ายงาน
ประกับคุณภาพ 
1.2. จัดทำโครงการ / พิจารณาโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
1.3. ร่างโครงการ / พิมพ์โครงการ 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.4)  นำเสนอโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเพื่ออนุมัติ 
1.5)   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน / แจ้งให้ครูทราบ 
1.6 )  ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงปี  2559 
1.7)สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินโครงการ 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมวางแผน 
3. เตรียมเอกสารประกอบการติว 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
5. 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.4)  นำเสนอโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเพื่ออนุมัติ 
1.5)   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน / แจ้งให้ครูทราบ 
1.6 )  ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงปี  2559 
1.7)สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินโครงการ 

 
พ.ค. 61-มี.ค. 62 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
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กิจกรรมที่  1  พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  พัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- - - - 

2 จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียน 

 
 
 

 งบพัฒนา  
 

3 จัดทำคู่มือนักเรียน   งบพัฒนา  
4 รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 5,000   5,000 

รวม 5,000 

กิจกรรมที่  2 พัฒนางานทะเบียนวัดผลและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
งานทะเบียนวัดผล 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 - หมึกปริ๊นงานทะเบียน  จำนวน  4  
กล่องๆละ  3,500 บาท 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

2 -กระดาษ 120 แกรม 10 ห่อ ห่อละ 150 
บาท 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

3 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 15,000 - - 15,000 
รวม 15,000 

งานวัดผลประเมินผล 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อ ปพ.5 ต/ป 
(ม.1 – ม.3      จำนวน 250 เล่ม) 
(ม.4 - ม.6      จำนวน 250 เล่ม) 
รวม 500เล่ม x 2 เทอม = 1,000เล่ม 
(เล่มละ 35 บาท) 

 
30,000 

   
30,000 

รวม 30,000 
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กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -   - 
2 ถ่ายเอกสารหลักสูตรเข้าเล่ม 3,000   3,000 

รวม 3,000 
 
กิจกรรมที่  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าดำเนินการในการจัดอบรมบุคลากร -   - 
2 ค่าจัดสถานท่ีดำเนินกิจกรรม - -  - 

รวม - 

กิจกรรมที่  5  พัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน  งบพัสดุ   - 
2 จัดซื้อหมึก งบพัสดุ   - 
3 จัดทำป้ายโครงสร้างบริหาร/ป้ายนิเทศ/

บอร์ดนิเทศ   
15,000   15,000 

4 จัดซื้อเครื่องปรึ้นเตอร์สำนักงาน - - - - 
รวม 15,000 

 
กิจกรรมท่ี 6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียน ม.1-6 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เรียนฟรี 15 
ปี 
 

- - - 
    

รวม - 
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กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงาน SAR ปีการศึกษา  2561 
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

2 จัดทำเอกสารระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

2,000 - - 2,000 

รวม 3,000 
 
กิจกรรมที่ 9 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(0-net)  
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม 8 กลุ่มสาระฯ งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

2 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ดำเนินการสอนเสริมสาระฯ งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

3 ค่าดำเนินการและการตอบแทนวิทยากร - - - - 
รวม - 

 

งบประมาณทั้งโครงการ     
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)   70,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
อื่นๆ(ระบุ)  เงินสวัสดิการ....................  -  บาท 
  รวม    70,000  บาท 
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6.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
เครื่องมือที่ใช้ กำหนดเวลา

ประเมนิ 
ผลผลิต 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีผลงาน พัฒนางานวิชาการไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนและมีประสทิธิภาพ 
3. นักเรียนมีผลงานในระดับเขต ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 
4. งานทะเบียนและงานวัดผลประเมนิ
สามารถดำเนนิงานสำนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
5.งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินม ี
อุปกรณ์ ปพ.5ต/ป, วสัดุคุมสอบ,วัสดุทำ
ข้อสอบและครุภัณฑเ์ก็บข้อสอบและปพ.5 
อย่างเพียงพอและอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
6.กลุ่มบริหารงานวิชาการมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
7. มีครู่มือนักเรียนสำหรับปฐมนิเทศ 
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษามากข้ึน 
9. ระบบงานประกนัคุณภาพสถานศึกษา
ของโรงเรียนสามชัยสามารถรายงาน
คุณภาพสถานศึกษาได้ถูกต้องและทนัเวลา 
10. สำนักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
11. มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ  80 

 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
540  คน 
 
 
 
 
ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
ครูและนักเรียนทุกคน 
 
เอกสาร   20 เล่ม           
 
 
 
เอกสาร 20 เล่ม 
 
 
1 ห้อง 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
ผลงานนักเรียน 
 
แบบสอบถาม 
 
 
รูปเล่มหลักสูตร 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
ก.พ.  62 

 
ก.พ.  62 

 
      มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 

 
 

มี.ค.  62 
 
 
 
 

มี.ค.  62 
 

พ.ค.  62 
 
 

มี.ค. 62 
 

 
 

มี.ค.  62 
 
 
 

มี.ค.  62 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ความสำเร็จ

(ผลผลิต:ปริมาณ:
ผลลัพธ์:ร้อยละ) 

เคร่ืองมือที่ใช้ กำหนดเวลา
ประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ สำนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม 
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์และได้
ประสบการณ์ตรง  สามารถกล้าแสดงออก
เต็มศักยภาพของตนเอง 
3. ผลงานวิจัย และส่ือการเรียนการสอน 
4.ผลงานนักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ 
7. มี ปพ.5 ต/ป ,วัสดุคุมสอบและวัสดุทำ
ข้อสอบท่ีเพียงพอ 
8. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย  
9. มีหลักสูตรสถานศึกษา    กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. ร้อยละของการท่ีครูมีความรู้และ
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
11. ร้อยละของการท่ีระบบงานประกนั
คุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนสามชัย
สามารถรายงานคุณภาพสถานศึกษาได้ 
. 12. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  80 

 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 
มี.ค. 62 

 
มี.ค.  62 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 
มี.ค.  62 
มี.ค.  62 

 
มี.ค.  62 

 
 
 

มี.ค.  62 
 
 
 

มี.ค.  62 
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          ....................................ผู้เสนอโครงการ           ....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นางสาววาสนา  สารกรณ์)           (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 

     เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ             
 
 
 
 
 

………………………………………...ผู้เห็นชอบโครงการ           ................…………………………ผู้อนุมัติโครงการ    
      (นางวราภรณ์  โพนะทา)                     (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี     4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
     10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
        ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
     11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
       เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ      ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1 พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  ไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขและมีความ
เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  ดังนั้น มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุก ๆ ด้าน  เพื่อจะได้มี
ทักษะ  ในการเรียนและการทำงาน  ส่งเสริมให้ตนเองมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามกำลัง
ความสามารถของตนนั่นเอง 
 การศึกษาถือเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีสุดในตัวของมนุษย์เราท่ีจะช่วยให้คนเรา
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  เราควรท่ีจะมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด  
ในช่วงชีวิตของคนเราท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์  อ่านวันละนิด  คิดวันละหน่อย  ค่อยพัฒนา  ประเทศชาติจะ
ก้าวหน้า  เพราะภาษาเป็นกลางและก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาไทย  ซึ่งถือเป็นภาษาประจำชาติ 
 2.2  เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยให้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
 2.3  เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาของนักเรียน 
 2.4  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน 
 2.5  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์(Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทุก ๆ ด้าน
ท้ังทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และทางร่างกายในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

3.2 ผลผลิต (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชาภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
  3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                               
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาไทย 
   
4. วิธีดำเนินการ 
  

กิจกรรมที่ 1.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
1-26  มิ.ย. 61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. จัดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
2. จัดแสดงกิจกรรมภาคปฏิบัติบนเวทีหอประชุมโรงเรียน 
3. จัดออกร้านแสดงผลงานด้านภาษาไทย 

 
26 มิ.ย.61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
พ.ย.61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 



156 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.กำหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
 3.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 
 4.รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 

 
 

พ.ย.  61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
กิจกรรมที่ 3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.สำรวจประมาณราคา 

 
พ.ย.  61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
  1. เครื่องปริ้นเตอร์ 
  2.  โต๊ะญี่ปุ่น    

 
 พ.ค.– มิ.ย.  61 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
กิจกรรมที่ 4.  ค่ายภาษาไทยร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขัน้เตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
 

ก.พ. 62 

 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ขัน้ดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

 1.กำหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
 3.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 
 4.รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.จัดกิจกรรม 
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5. งบประมาณที่ใช้   
 
 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 รางวัลการประกวดทักษะภาษาไทย   2,500   2,500 
2 รางวัลการแสดงบนเวที 2,500   2,500 
3 ค่าชุดการแต่งกายการแสดงพิธีเปิดบนเวที 1,500   1,500 
4 ค่าป้ายและตกแต่งสถานท่ี 1,500   1,500 
5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการออกร้านนิทรรศการของ

นักเรียน 
2,000   2,000 

 รวม 10,000   10,000 
 
กิจกรรมที่ 2.ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฐาน -   งบกลาง 
2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม -   
3 ค่าวิทยากร  2คน -   
4 ค่ารับรอง(ปฏิคม) -   
 รวม -   

 
กิจกรรมที่ 3.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ -   งบกลาง 
2 โต๊ะญี่ปุ่น -   
 รวม    
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กิจกรรมที่ 4.ค่ายภาษาไทยร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 500    
6,000 2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 500   

3 ค่าอาหารนักเรียน 5,000   
  

รวม 
 

6,000 
  

 
งบประมาณทั้งโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  ..…………………..   บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   ..…………….…….   บาท 
     รวม    16,000  บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชา
ภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 

 
นักเรียนทุกคน 

 
นักเรียนทุกคน 

 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
ปีการศึกษา 2561 

 
ปีการศึกษา 2561 

ผลผลิต 
3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาไทย 

 
2 ชุด 

 
 

นักเรียนทุกคน 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 

 
ปีการศึกษา 2561 

 
 

ปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลลัพธ ์
นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทุก ๆ 
ด้านท้ังทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และ
ทางร่างกายในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดี
เย่ียม 

 
ร้อยละ  95 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

    
                                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวนิภัทรา   วรรณขาว)                                                   

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
                                

 
 
 
      ผู้เห็นชอบโครงการ                                          ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
     (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ  
          
 
 
 
                                ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                        แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
      5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
     10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
         เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม  2561 – 29 กุมภาพันธ์  2562 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร จำเป็นต้องมีการส่งเสริม 
ท้ังด้านห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย เช่นการพัฒนาและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา  การจัด
ค่ายเสริมทักษะต่างๆ  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เพื่อพัฒนาและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
  2. โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ห้อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
       1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีการรับการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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   2. โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1 สำรวจตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ 
1.3 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบำรุง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2 ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินผล 

 
1-31 พ.ค. 2561 
1-31 พ.ค. 2561 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ 
2.3 ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลิตส่ือในรายวิชา
ตามความเหมาะสม 
2.4 ประเมินผลและจัดเก็บไว้ใช้ในกลุ่มสาระต่อไป 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
1-30 มี.ค. 2562 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ 
3.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3.4 รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 
3.5 แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ 
3.6 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
3.7 สรุปผลประเมินผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ งบประมาณท้ังส้ิน  16,000   บาท 
 กิจกรรมที่ 1  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 
2 

จัดซื้อ เครื่องฉายภาพ vitual 
สายต่อเครื่องฉายภาพ vitual 

15,000 
1,000 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม       16,000       บาท 
      
  กิจกรรมที่ 2   ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา 

 
ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา - - - - 
    
  งบประมาณทั้งโครงการ 
                เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                               16,000     บาท 
                เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้สถานศึกษา)                                 -         บาท 
                อื่นๆ   (ระบุ)..................................................                                         บาท 
                รวม                                                                             16,000 บาท 
 
6. การวัดประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ  

แบบสังเกต,สอบถาม,สัมภาษณ์ 
 

การสังเกต,การสอบถาม,               
การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
                                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายอุทัยรัตน์   จำเริญไกร) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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    ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ์  โพนะทา)                         (นางจริยา  จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ     
 
 
 
 

                                       ผู้อนุมัติโครงการ      
  (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
    10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
        เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   14 พฤษภาคม  2561 – 28 กุมภาพันธ์  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนา
ครูและนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ดังนั้นในการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จึงต้องมีการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนท้ังทางด้านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลโดยการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการสอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกท้ังการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างเจตคติท่ีดีแก่นักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
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 2.4 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 

1)  ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2)  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
4)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมแก่การเรียนรู ้

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  1)  วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครบครัน 
  2)  มีห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ท่ีมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-   สำรวจ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 

 
14-16 พ.ค. 61 

 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดซื้อ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- นำสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบวัด

เจตคติ/แบบสอบถาม 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 

 

 
17-27 พ.ค. 61 

 
   1 มิ.ย. 61 
 
17-21 ก.พ. 61 

 
24-28 ก.พ. 61 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- สำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

 
14-17 พ.ค. 61 

และ 
4-8 พ.ย. 61 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  

 

- ประเมินความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 

 

- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 
 

 
20-27 พ.ค. 61 

และ 
11-18 พ.ย. 61 
1-4 ต.ค. 61 

และ 
17-21 ก.พ. 61 
7-11 ต.ค. 61 

และ 
24-28 ก.พ. 61 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม 

- รับสมัครนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
1 ก.ค. 61 

2-15 ก.ค. 61 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงาน 

- นักเรียนดำเนินการจัดทำโครงงาน 

- นักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

 
16-19 ก.ค. 61 

19 ก.ค.-20 ส.ค.61 
24 ก.ค.-13 ส.ค.61 

13-23 ส.ค. 61 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม 

- คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมในสัปดาห์วิทย์และ
ค่ายวิทยาศาสตร์   

- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์และค่าย
วิทยาศาสตร์   
 

 
1 ก.ค. 61 
31 ก.ค. 61 

 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในกิจกรรมสัปดาห์วิทย์และค่าย
วิทยาศาสตร์   

- ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สัปดาห์วันวิทย์และค่ายวิทยาศาสตร์   

- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิชาการโดยใช้แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 

- จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  

-  ประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทย์และค่ายดาราศาสตร์  
-     สรุปและรายงานผล 

 
16-19 ก.ค. 61 

19 ก.ค.-16 ก.ย. 61 
 

ก.ย. 61 
พ.ย 61 

 
ม.ค. 62 
ม.ค 62 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าสารเคมี, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์
ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

30,000   30,000 

 รวม 30,000   30,000 
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กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการจำนวน 5 เครื่อง 

2,000 - - 2,000 

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 
- ติดกระจกห้องปฏิบัติการ 
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
- ซ่อมแซมปรับปรุงกระดาษไวน์บอร์ด 
- ปรับขยายห้องเก็บอุปกรณ์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

12,000 - - 12,000 

3 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น hp 1102
และ หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 

- - - - 

4 ค่าซ่อมโปรเจกร์เตอร์ และจัดซื้อสายแจ๊กโปร
เจกร์เตอร์   

- - - - 

 รวม 14,000 - - 14,000 
 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าวัสดุจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมแข่งขัน
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.24 
-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.24 
-การแข่งขันโครงงาน เปรม ติณสูลานนท์ 

 
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

- 
2,000 

   
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

- 
2,000 

 รวม 12,000   12,000 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 
2 

-ค่าวัสดุจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ค่ายดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

8,000 
8,000 

- 
- 

- 
- 

8,000 
8,000 

 รวม 16,000 - - 16,000 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     72,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
        รวม  72,000  บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2. เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน

เสริมวิทยาศาสตร์ 
3. เอกสารประกอบกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ 
4. วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. รูปเล่มโครงงาน 
6. ส่ิงประดิษฐ์จากโครงงาน 
7. สภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการดี

ขึ้น 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
 

 
ปีการศึกษา 
2561 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 
3 ข้ึนไป 

3. ผลงาน/รางวัล 

 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 75 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ/
ข้อสอบ 

 
ปีการศึกษา 
2561 
 
ปีการศึกษา 
2561 

 
 
 
 
          .........................................ผู้เสนอโครงการ            ...................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นางสาวอรชา   ชนาสิทธิ์)              (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
 
 
 
 
    .........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ                .........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
       (นางวราภรณ์  โพนะทา)     (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน            ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองมาตรฐานท่ี       4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     
                               แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

       5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
       10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
          เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี     4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ผู้รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ                ใหม่            ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ    พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  โดยในกฎ
บัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The working language of 
ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิต
ของคนไทยและคนท่ัวโลกมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญยิ่งและเป็นภาษาราชการท่ีกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน  

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสามชัย  ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนต่ำ นักเรยีนไม่กล้าพูด ไม่กล้าส่ือสาร เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็น
วิชาท่ียากต่อการเรียนรู้ ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา จึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจำวัน
ได้ จึงส่งผลทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   
        ดังนั้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำเร็จ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มั่นใจมากขึ้น และให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาให้สามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมฯ 
3. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา โดยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 3.2 ผลผลิต (Output)  
  3.2.1 มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 

3.2.2 มีการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จำนวน 1 ครั้ง 
  3.2.3 มีการแข่งขันทักษะทางภาษาในวันคริสต์มาส จำนวน 1 ครั้ง  
  
4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
10 พ.ค. 2561 
12 พ.ค. 2561 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 

-  สำรวจ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีชำรุด 
เสียหาย 

- สืบราคาสินค้าจากร้านค้า 

- บันทึกเสนอขอใช้งบประมาณต่อฝ่ายบริหาร 

- ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ประเมินการใช้อุปกรณ์จากการจัดกิจกรรมพร้อม
สรุปกิจกรรม 

 
11 พ.ค. 2561 

 
12 พ.ค. 2561 
15 พ.ค. 2561 
16 พ.ค. 2561 
28 ก.พ. 2562 

 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 
 

 
10 พ.ค. 2561 
12 พ.ค. 2561 

 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 
 

ขั้นดำเนินการ 

- ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการระดมสมองของ
นักเรียนและครูแต่ละระดับช้ัน 

- สรุปเรื่องท่ีจะทำโครงงานและ เลือกหัวเรื่อง 

- แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
 
 
 

 
16-18 พ.ค. 2561 

 
19 พ.ค. 2561                             
19 พ.ค. 2561 

 
 

 

ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 

ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 

ขั้นดำเนินการ 

- จัดหา ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำโครงงาน 

- ฝึกปฏิบัติและนำเสนอโครงงานในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

- ร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับภาคฯ 

- ประเมินการทำโครงงานโดยการสังเกต และ 
สัมภาษณ์พร้อมสรุปกิจกรรม 

 
 
 

 
26 พ.ค. 2561                    

มิ.ย.- ก.ค. 2561 
 

มิ.ย.- ส.ค. 2561 
 

31 ส.ค. 2561 

 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 3  การแข่งขนัทักษะทางภาษากิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 
 

 
1 ธ.ค. 2561 
6 ธ.ค. 2561 

 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาสและ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางเสียงตามสาย 

     ตามตารางการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  

- แข่งขันทักษะต่าง ๆ ตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสท่ีหอประชุม 

- มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในวันคริสต์มาส 

- ประเมินกิจกรรมโดยการแจกแบบสอบถาม
พร้อมสรุปกิจกรรม 

 
11 ธ.ค. 2561 

 
 

18-22 ธ.ค. 2561 
25 ธ.ค. 2561 
5 ม.ค. 2562 

 
8 ม.ค. 2562 

 
 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  12,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมหรือใช้สอนในหอ้งปฏิบัติการทางภาษา 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ไมโครโฟนจำนวน 1 ตัวพร้อมถ่าน      
2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมลำโพงและ

เครื่องเสียง 
    

3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์    ใช้งบพัสดุ 
4 วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้อง เช่น ไวนิล     
5 ลำโพงหรือเครื่องบันทึกเทปท่ีสามารถใช้ 

USB ได้ 
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเข้าเล่มโครงงาน

ระดับช้ัน ม.ต้น 
1,000    

2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเข้าเล่มโครงงาน
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

1,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    
 
กิจกรรมที่ 3  การแสดงและการแข่งขนัทักษะทางภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ซื้อป้ายกิจกรรมวันคริสต์มาส 500   500 
2 ซื้อกระดาษทำเกียรติบัตรจำนวน 3 รีมๆ 

ละ 150(2x150) 
450   450 

3 ซื้อลูกอมจำนวน 10 ห่อๆละ 40 บาท 
(10x40) 

400   400 

4 ซื้อขนมปี๊บใหญ่ จำนวน 3 ปี๊บๆละ 
350(3x350) 

1,050   1,050 

5 ลูกโป่งสีขาวแดง 4 ถุง ถุงละ 80 บาท 
(4x80) 

320   320 

6 ซื้อสายรุ้งตกแต่งต้นคริสต์มาส จำนวน 
10เส้นๆละ 20 บาท (10x20) 

200   200 

7 เงินรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา 5,400   5,400 
8 เงินรางวัลการแสดง 1,680   1,680 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000   10,000 
 

งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     12,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  12,000  บาท 
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6. การวัดประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

กำหนดเวลา 
ประเมิน 

ผลผลิต 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมใช้

งานในห้องปฏบิัติการทาง
ภาษา 
 

 
2. เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน

ภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณ
สูลานนท์  

 
3. การแสดงและการแข่งขัน

ทักษะภาษาอังกฤษวัน
คริสต์มาส         
 
 
 
 

 

 
- นักเรียนโรงเรียน 
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์        
ได้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 
- นักเรียนตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันจำนวน 1 ครั้ง 
 

- นักเรียนโรงเรียน
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์ได้ร่วมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
การแสดงและการ
แข่งขันทักษะภาษา
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม  

 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

 
ก.พ. 2562 

 
 

 
 
 

ส.ค. 2561 
 
 
 
 

ธ.ค. 2561 
 

 
 

 
 

 
ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย                
มีความรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์            
สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 70 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 
ก.พ. 2562 
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         ...……………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
                                             ( นายสุขสันต์ิ  สารบรรณ์ ) 
                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
       
 
 
       ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ              ………………………….. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์  โพนะทา)              (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 

        ...…………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ   
    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      อย่างรอบด้าน 
11. สถานศึกษามีการาจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริม 
     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2,2.2,2.3,2.4/4.1,4.2,4.3,4.4/5.1,5.2,5.3,5.4/10.1,10.3/11.1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 10 พฤษภาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา
ท่ี 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
จากผลการสอบโอเน็ทและผลการสอบวัดความรู้ระดับต่าง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำ ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาคะแนนยังต่ำกว่าเกณฑ์ จาก
ผลการสอบต่าง ๆ อาจเป็นเพราะการขาดส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งไม่ต้ังใจเรียนจึงทำให้ผลการเรียนต่ำ  และจากสภาพปัญหาดังกล่าวกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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     ให้สูงขึ้น  
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
                และวัฒนธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพิ่มข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคม
ศึกษา สามารถดำรงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.2 ผลผลิต   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น    
   ร้อยละ 0.5 

  2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สูงขึ้นจาก 
                        ปีการศึกษา  2560  มากกว่า 0.5  
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/อาเซียนศึกษา/ทางสังคมศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการแข่งขัน 
1.2 จัดหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
1.3 ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 มิ.ย. – 31 
ส.ค. 61 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

นายสมชาย   
อุบลรัตน์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
1.5 ฟังประกาศผลการแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป  

1-31 ก.ค. 61 นายสมชาย   
อุบลรัตน์ 
นายนำพล 

จันทร์ขอนแก่น 
  
กิจกรรมที่ 2 ธรรมศึกษา  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมวางแผนการสอนธรรมศึกษา 
2.2 ดำเนินการประสานงานส่วนงานภายนอก(วัด,เขตพื้นท่ี) 
2.3 จัดเตรียมหนังสือสำหรับอ่านสอบ 

1 ส.ค. 61 –  
1 ก.พ. 62 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 
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ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 นำนักเรียนร่วม เรียน สอบ  
2.5 ฟังประกาศผลการสอบและพัฒนาต่อไป 

1 – 30 พ.ย. 61 
1 – 28 ก.พ. 62 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
3.2 จัดเตรียม จัดหา เอกสารทำบอร์ดให้ความรู้วันสำคัญทางศาสนา 
3.3 จัดเตรียม จัดหา ผ้าจำนำพรรษา  เทียนพรรษา 

1- 23 พ.ค. 61 
1 – 19 ก.ค. 

61 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ให้ความรู้นักเรียนก่อนร่วมทำพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.5 นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3.6 ประเมินการจัดกิจกรรมจากแบบสอบถาม 

23 พ.ค. 61 
27,28 ก.ค. 61 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดทำโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 หานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการทำโครงงาน 
4.3 ให้ความรู้ให้การจัดทำโครงงาน 

14 พ.ค. 61 – 
10 มิ.ย. 61 
1 – 30 ก.ย. 

61 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.4 จัดทำโครงงาน และเอกสารประกอบ 
4.5 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.6 นำผลการแข่งขันมาพัฒนาเพื่อร่วมแข่งขันครั้งต่อไป 

1 – 31 ก.ค. 
61 

1 ต.ค. 61 – 
15 ธ.ค. 61 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 5  จัดหาสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1 สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาส่ือ 
5.2 สำรวจราคาส่ือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

14 – 31 พ.ค. 
61 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 
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ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.3 จัดหาแหล่ง สถานท่ีทำส่ือการเรียนการสอน 
5.4 จัดทำส่ือการเรียนการสอน 
5.5 นำส่ือท่ีได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.6 ประเมินการใช้ส่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

1 มิ.ย. 61 – 
31 ก.ค. 61 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

 
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.1 ประเมินการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ในปีการศึกษา 2561  
6.2 ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมบำรุง 

1 – 31 มี.ค. 
61 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.3 สำรวจราคา หมึกเครื่องพิมพ์ 
6.4 สำรวจราคา การซ่อม และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.5 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 
6.6 ส่งซ่อม ดำเนินการซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ 

14 – 31 พ.ค. 
61 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

 
กิจกรรมที่ 7 สังคมเพื่อชุมชน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อออกร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน 

10 พ.ค. 61– 
28 ก.พ. 62 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.3 ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
7.4 ประเมิลผลการจัดกิจกรรม 

10 มิ.ย. 61– 
28 ก.พ. 62 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 
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กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.1 จัดหาวิทยากร 
8.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานท่ีจัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 60 น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.3 จัดทำตารางการติว 
8.4 ดำเนินการติวเข้มเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ตามตาราง 
8.5 นำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาต่อไป 

1 ม.ค. 61 – 
10 ก.พ. 61 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

 

 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้อาเซียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
9.2  จัดประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อเตรียมดำเนินการ 

7 - 30 พ.ค. 60 น.ส.กาญจนา  
จันทร์จักร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.3  จัดทำส่ือและเอกสารประกอบ 
9.4  จัดกิจกรรม”อาเซียนหรรษา” 

1 มิ.ย. – 30 
ก.ย. 60 

น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

น.ส.ปิยนุช  
ยอยโพธิ์สัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/ทางสังคมศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 รางวัลการแข่งขัน/จัดเตรียมการแข่งขัน/จัดทำ
เอกสาร 

-  งบพัสดุ - 

2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน -  งบกลาง - 
 รวม 0   0 
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กิจกรรมที่ 2 ธรรมศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 สนับสนุน/จัดเตรียมการ/จัดทำเอกสาร 1,000  - - 
2 นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน 1,000  - - 
 รวม 2,000  - - 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ผ้าจำนำพรรษา 2,500   2,500 
2 เทียนเข้าพรรษา 2,500   2,500 
3 จัดบอร์ดป้ายนิเทศ วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
-  งบพัสดุ - 

4 ค่าปัจจัย ถวายพระ -   - 
 รวม 5,000   5,000 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดทำโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานคุณธรรม  
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

2 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานประวัติศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

3 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ม.ต้น,ม.ปลาย 0  งบกลาง 0 
 รวม 0  งบพัสดุ 0 
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กิจกรรมที่ 5 จัดหาสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ชุดธูปเทียน 500   500 
2 เข็มทิศ,แผนท่ี เอเชีย ยุโรป แผนท่ีประวัติศาสตร์ 3,500   3,500 
3 เครื่องวางประกอบโต๊ะหมู่บูชา/พระพุทธรูป -   - 
 รวม 4,000   4,000 

 
กิจกรรมที่ 6  ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และค่าปร้ินเตอร์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Canan G1000(แท้) 1,200    
2 ค่าปริ้นเตอร์   0    
3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  0    
 รวม 1,200    

 
กิจกรรมที่ 7 สังคมเพื่อชุมชน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำป้ายในการออกร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน  1,000   - 
2 เงินสนับสนุนนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 1,000   - 
 รวม 2,000   0 

 
กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำเอกสารประกอบการสอน  -   - 
2 จัดติว O-NETวิชาสังคมศึกษา ม.6 -   - 
 รวม 0   0 
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กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดกิจกรรม “อาเซียนหรรษา” 1,800   1,800- 
2      
 รวม 1,800   1,800 

งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  0 บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)...........-..............................   0   บาท 
       รวม  16,000 บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  
 2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6  
สูงขึ้นจากปีการศึกษา  2558   

 
 

0.5 
 

0.5 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2562 

ผลลัพธ ์
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น มีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา สามารถดำรงชิวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
80 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ศ. 2562 

 
 

                ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายนำพล   จันทร์ขอนแก่น) 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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   ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ์   โพนะทา)        (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
                     
 
 
 
                                        ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลยุทธ์สถานศึกษา   1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
                           2 พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                              ทักษะในการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

คิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
สนองมาตรฐานท่ี  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
สนองมาตรฐานท่ี  6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
        และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งช้ีท่ี   4 ( 4.1 – 4.4 ) 5 (  5.1 -5.5 ) 6 ( 6.1 -  6.4 ) 
ลักษณะโครงการ                       ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2561 – 31 มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ    
ตามศักยภาพมีคุณชีวิตท่ีดีและเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตรา 6             
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และมาตรา 22 กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาเป้าประสงค์ 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระ และต้องจัดกิจกรรม
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  ทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม
ประหยัดและคุ้มค่า  ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
     3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความถนัดความสนใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 
     4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ช้ินงาน  หรือสร้างงานได้หลากหลาย 
     5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 
    6. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และอาชีพท่ีหลากหลายทัน 

กับการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 

         3.1 ผลลัพธ์ ( Outcome :ระบุผลลัพธห์รือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ) 
 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   จำนวน 760 คน   มีส่ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
  2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลผลิตหรือช้ินงานท่ีเกิดจากนักเรียน หลากหลาย 

          3.2 ผลลัพธ์ ( Outputs :ระบุผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ) 
      ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน 760 คน             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

            2. นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
            3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
            4. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานท่ีมาตรฐานและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

  5. นักเรียนสามารถนำทักษะประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อได้ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 1.  พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
- . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- .  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
13 มี.ค.61 

- 
  31 ม.ีค.61 
 

 
นางรัตนา   ถิตย์รัศมี 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
- . เสนอขออนุมัติโครงการ 
- .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2561 

- 
มี.ค. 2562 
มี.ค. 2562 

 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
 

 
กิจกรรมที่ 2.  พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3. เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรยีน 

 
13 มี.ค.61 

- 
  31 มี.ค.61 

 

 
นายอนุวัตร  ฉายประสาท 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายงบประมาณ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2561 

- 
มี.ค. 2562 

 
นายอนุวัตร ฉายประสาท 
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กิจกรรมที่ 3. พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
3. เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรยีน 

 
13 มี.ค.61 

- 
 31 ม.ีค.61 

 

 
นางสาววันเพ็ญ   
   พรมโคตร และครูทุกคน
ในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ 
2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
มี.ค. 2561 

 
นางสาววันเพ็ญ   
           พรมโคตร  

 
กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
 2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3.เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
 4.เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
 5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
15 มี.ค.61 

- 
  31 มี.ค.61 

 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ 
 2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2561 

- 
ม.ีค. 2562 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
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กิจกรรมที่ 5.  พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
- . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- .  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากรองฝ่ายอำนวยการ

แผน  
- .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

15 มี.ค.61 
- 

  31 มี.ค.61 
 

 
 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ

งบประมาณ 
- . เสนอขออนุมัติโครงการ 
- .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
 

พ.ค. 2561 
- 

มี.ค. 2561 

 
 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
นางปิยนุช  ศรีสวัสด์ิ 
นายปิยรัฐ  ชัยทองศรี 
 

 
กิจกรรมที่ 6.  พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-  ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
-  มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
-  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
12 มี.ค.61 

- 
  31 ม.ีค.61 
 

 
นายณัฐชัย  โคะสัย 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
-  เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2561 

- 
มี.ค. 2561 

 
 นายณัฐชัย  โคะสัย 
 
 

 
 



192 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 แป้งเย็นล่ีลงผ้า จำนวน 1 ก.ก.ๆ ละ 250 250    
2 กระดาษห่อของขวัญ 2  ห่อ 200    
3 ลวดสำหรับทำดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 มัดๆ25 250    
4 อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด(ด้าย/ฟลอร่าเทป/ลวดปลือย) 100    
5 กรรไกร/คีมตัดลวด/คีมปากจ้ิงจก (ขนาดใหญ่,กลาง) -    
6 ด้ายวีนัส (สำหรับเย็บ) 1/2  โหล 60     
7 เข็มร้อยมาลัย 30 เล่ม 20   550    
8 ฟลอรัลโฟม จำนวน 1 กล่อง 250    
9 ดอกรักพลาสติก จำนวน 1 ถุงๆละ 200 -    
10 ตะปูเข็ม / กาวแท่ง / ปืนกาว จำนวน 1 กก.ๆละ 100 100     
11 มีดแกะสลัก 1 กล่องๆ  150    
 รวม 1,910    1,910 

 
 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง    

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 สายไฟฟ้าขนาด 2 x 1.5 ตร.ม.  -    
2 เข็มขัดรัดสายเบอร์ 3 จำนวน 1 กก.ๆ -    
3 เข็มขัดรัดสายเบอร์ ¾ จำนวน 1 กก. -    
4 หลอดอินแคนเดสเซนต์  จำนวน 10 หลอด -    
5 ขั้วอินแคนเดสเซนต์  จำนวน 10 ข้ัว -    
6 กระด่ิงไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว -    
7 ปล๊ัก จำนวน 24 ตัว -    
      
 รวม -      
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กิจกรรมที่ 3.พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน และปรับปรุงห้องคหกรรม (ห้องเก็บสื่อและช้ินงาน ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กระทะฝึกทำอาหาร  3 ใบๆ250     750      
2 กะละมังเล็ก 4 ใบ ๆ 50 200     
3 กระทะพิมพ์ขนมครก 1 ใบ 800 800      
4 ตู้เก็บอาหาร 1 หลัง 1,800     
5 วัสดุประกอบอาหาร 1 ชุด ฝึกสำหรับนักเรียน 700      
6 หัวแก๊สอินฟาเรส 1 หัว  1,500     
7 วัสดุ สำหรับจัดน้ำพริกส่งแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

นร. 
 640     

 รวม 6,390   6,390 
 
กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 แข่งขันทักษะอาชีพวันวิทยาศาสตร์ -   - 
2 พัดลมต้ังโต๊ะ 2  ตัว ๆ 850 1,700   1,700 
3  เครื่องปริ้นเตอร์ canon พร้อมติดแท้ง 1 เครื่อง -    
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด -    
6 กิจกรรมอื่นๆ -    
 รวม 1,700   1,700 

 
กิจกรรมที่ 5. พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปล๊ักไฟสามตา 2 ตัว -  พัสดุ - 
 รวม -    - 
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กิจกรรมที่ 6. พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 มีดอีโต้  5อันๆ 150 750     
2 เมล็ดพันธ์ผัก,ดอกไม้    750     
4 กรรไกรตัดหญ้า 4 อันๆ 250    1,000     
5 ดิน  5 รถๆ 600 3,000    
6 ค่าปรับดิน 5 รถ ๆ 70 500    
 รวม 6,000     6,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   16,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        .……………-……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..……… …-.…บาท 
      รวม     16,000      บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียนจำนวน 900 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานฯสูงขิ้น 
-นักเรียนจำนวน 900 คน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนของกลุ่มสาระ 
-ครูในกลุ่มสาระมีส่ือและอุปกรณ์ช่วยสำหรับ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 
90 
 

90 
 

100 

-แบบสอบถาม
ของรายวิชา 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลลัพธ ์

- ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระสูงขึ้น 

- นักเรียนมีความพึงพอใจกับการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 

- ครูมีความพึงพอใจด้านการบริหาร
งบประมาณสำหรับการสอน 

 
90 
 

90 
 

95 

 ตลอดปี
การศึกษา 

 
  
 
 
                                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางรัตนา  ถิตย์รัศมี) 
                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
       ผู้เห็นชอบโครงการ                                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ          ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

             ข้อท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ      
                                ทักษะ ในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน    1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
               4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ปัญหา  
                ได้อย่างมีเหตุผล  
               6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี 
       เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
              10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        อย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งช้ีท่ี    1.4,1.5,1.6 ,4.4,ถ6.2,6.3,10.3            
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 22  ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และนักเรียนมีความสำคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
ท้ังนี้เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนรู้  พร้อมท้ังอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  แต่จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา  ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจำนวนหนึ่งยงัไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และทำงานให้สำเร็จ 
 2.2   เพื่อให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
 2.3   เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.4   เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
 2.5   เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ  
และมีความคิดแบบองค์รวม 
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 2.6   เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
 2.7  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
 2.8  เพื่อให้นักเรียนช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

2.9  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
2.10 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
       ระดับมหาวิทยาลัยได้ 
2.11 เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

 2.12  เพื่อให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและนำไปใช้ 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนจำนวน    832      คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
           2.  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 3.  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 
 4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

6.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
7. นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
       ในระดับมหาวิทยาลัย 

 8. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 
         กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการปรับปรุงเครื่องดนตรี 
- สำรวจราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 พ.ค. 61- ม.ิย. 62 

 

นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 
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ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซม 
- สรุปประเมินผลโครงการ 

 
มิ.ย. 61 – มี.ค. 62 

 
 

นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 

 
กิจกรรมที่ 2  จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีไทย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
2.2 เขียนโครงการ 
2.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 61- มี.ค. 62 

 
นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 
 

 
นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
2.5 สำรวจราคา 
2.6 ประสานงานจัดซื้อ 
2.7 ตรวจสอบรับ 
2.8 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 61 – ม.ีค. 62 

 
กิจกรรมที่ 3  จัดซ้ือเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดง 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 61- มี.ค. 

62 

นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 
 
 
 

นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5 สำรวจราคา 
3.6 ประสานงานจัดซื้อ 
3.7 ตรวจสอบรับ 
3.8 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 61 – ม.ีค. 

62 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานห้องปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป ์

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้ไม้) -   - 
2 เครื่องปริ้นเตอร์cannon(ถ่ายเอกสารได้) -   - 
3 เครื่องเสียงชุดเล็ก -   - 
 รวม -   - 

 
        กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กลองสะแนร์  10,000   10,000 
2 แซกอัลโต้ 10,000   10,000 
3 ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล(เครื่องเป่า) 10,000   10,000 
 รวม 30,000   30,000 

 
กิจกรรมที่ 3  จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีไทย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 อังะลุง   14   ตัว                                       -   - 
2 ฆ้องวงใหญ่                 -   - 
3 ระนาดทุ้ม (ไม้ชิงชัน) 1 ราง                  -   - 
4 กลองแขก   2 ตัว                                  -   - 
 รวม -   - 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดซ้ือเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดงและทำเคร่ืองประดับ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1.  ผ้าถุงอีสาน,เกาะอก,ผ้าแพรวา 5,000   5,000 
2. อุปกรณ์ทำเครื่องประดับศิราภรณ์นาฏศิลป์ 5,000   5,000 
 รวม 10,000   10,000 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                           40,000  บาท             
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)         ..…………-….……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                  ..…………-….…….บาท 
 
                              รวม    40,000    บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ  

เครื่องมือท่ีใช้ วัน เวลา 

ผลผลิต 
1.   นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และ
ทำงานให้เสร็จ 
2.   นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
3.   ให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข  
พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
4.   นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ และ
มี        ความคิดแบบองค์รวม 
6.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลก
ในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
7.  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
8.  นักเรียนช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
9.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ 
10.  นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัด
เฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้า
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
11.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน

 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 98 
 
ร้อยละ 4 
 
 

1.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
2.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
3. ผลงานของ
นักเรียนในรายวิชา
ศิลปะพื้นฐานและ
สาระเพิ่มเติม 
4.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
5. แบบสังเกต 
6.แบบสังเกต 
7.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
8. แบบสังเกต 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

พ.ค.61-
มี.ค.62 
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การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
12.  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนและนำไปใช้ 
 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

เรียน 
10.ผลการเข้าศึกษา
ต่อในสาขาท่ีเป็น
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านศิลปะ 
11. แผนการสอน,
แบบประเมินการ
นิเทศการสอน 
12. งานวิจัยทางการ
สอนของครู 

 
  
     

                                              ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกรรณิกา   ขันทอง ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
            ผู้เห็นชอบโครงการ                                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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กลยุทธ์สถานศึกษา  ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน   ท่ี  1,4,5,6,10,11 
ตัวบ่งช้ีท่ี   ม. 1 (1.1 – 1.6) ม. 4 ( 4.1– 4.4) ม.5 ( 5.1 -5.4) ม.6 ( 6.1 -6.4)  

ม.10( 10.1,10.3) ม.11(11.1) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม  2561 – มกราคม 2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 การศึกษาเป็นการพัฒนา
บุคคลให้มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติดและการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีอุปกรณ์มาใช้เป็นส่ือ
ในการฝึกซ้อมและทำการแข่งขัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถออกทางด้านกีฬา 
 2.2.เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันกีฬา 
 2.3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.4.เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักกีฬาและค้นหานักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต)p 
  1. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2. นักเรียนเข้ากิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายใน 
  3. ได้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 
  
 
 

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
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1.กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและกระบวนการในการทำงานร่วมกนั 
3.นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

 
4. วิธีดำเนินการ 
  

กิจกรรมที่ 1จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมคณะทำงาน 
-  แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา.. 

 

พฤษภาคม 
2561 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ลูกฟุตบอล 
- ลูกวอลเลย์บอล 
- ลูกบาสเกตบอล 
- ลูกฟุตซอล 
- ลูกตะกร้อ 
- สูบ 
- ตาข่ายตะกร้อ 
- ตาข่ายวอลเลย์บอล 
- ตาข่ายฟุตบอล 
- ตาข่ายฟุตซอล 
- ลูกแฮนด์บอล 
- ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส 
- เส้ือเอี๊ยม 

พฤษภาคม 
2561 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
  
 
 
 
กิจกรรมที่ 2   การแข่งขันกีฬาภายใน 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมคณะทำงาน 
-  แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการดำเนินการ 
- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา.. 

 

พ.ย – ธ.ค 61 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- ค่าบำรุงสี,ค่าปฏิคม,ค่าปูนขาว,ค่าพลุตะไล 

- ค่าแต่งตัวของโรงเรียน 

- ค่าผ้าป้ายสี 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

- ค่าอาหาร 

- ค่าน้ำมันรถ 

- ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร 

พ.ย – ธ.ค 61 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
5. งบประมาณที่ใช้   กิจกรรมที่ 1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ลูกฟุตบอล    พัสดุ 
2 ลูกวอลเลย์บอล    พัสดุ 
3 ลูกบาสเกตบอล    พัสดุ 
4 ลูกตะกร้อ    พัสดุ 
5 สูบ    พัสดุ 
6 ตาข่ายตะกร้อ    พัสดุ 
7 ตาข่ายวอลเลย์บอล    พัสดุ 
8 ตาข่ายฟุตบอล    พัสดุ 
9 ตาข่ายฟุตซอล    พัสดุ 
10 ลูกแฮนด์บอล    พัสดุ 
11 ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส    พัสดุ 
12 เส้ือเอี้ยม    พัสดุ 
 รวม    20,000 

กิจกรรมที่ 2 กีฬาภายใน 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าบำรุงสี 10,000   10,000 
2 ค่าปฎิคม 1,000   1,000 
3 ค่าปูนขาว 1,000   1,000 
4 ค่าพลุตะไล 1,000   1,000 
5 ค่าผ้าป้ายสี 3,000   3,000 
6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000   1,000 
7 ค่าอาหาร 5,000   5,000 
9 ค่าน้ำมันรถ 1,000   1,000 
10 ค่าตกแต่งสถานท่ีพิธีเปิด 1,000   1,000 
11 ค่าแต่งตัวของโรงเรียน(ดัมเมเยอ) 3,000   3,000 
 รวม 27,000   27,000 

 
กิจกรรมที่ 3. ซ้ือแท่นนั่งผู้ตัดสิน 2 อัน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเหล็กกลม ขนาด 2.00 มม.  ยาว 6 ม. จำนวน 
4 ท่อนๆละ 3,000 บาท = 3,000 x 2 

-   - 

 รวม -   - 
 
กิจกรรมที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬา
ฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเปตอง กีฬาฟุตซอล 
-รายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
-รายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบ
คัดเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์  

50,000   50,000 

 รวม 50,000   50,000 
 



206 
 

กิจกรรมที่ 5. ซ้อมแป้นบาสเกตบอล 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ล้อแบบหมุนได้รอบทิศทางจำนวน 12 ล้อ 3,000   3,000 
 รวม 3,000   3,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     80,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................    -  บาท 
        รวม 80,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1.นักเรียนได้แสดงออกทางกีฬาท่ีตนเองถนัด
และสนใจ 
2.นักเรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา 

 
1.นักเรียนประสบ
ผลสำเร็จในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
1แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ
การปฏิบัติ 

 
ปีการศึกษา 
2561 
 
 

ผลลัพธ ์
1.รางวัลท่ีได้รับจากแข่งขัน 
 

 
ร้อยละ  100 

 
แบบสำรวจ 

 
ปีการศึกษา 
2561 

 

 
 

                ........................................ ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุชาติ    นาน้อย) 

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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            ผู้เห็นชอบโครงการ                                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน   
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สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลัก 
                                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน                                 
สนองมาตรฐาน  ท่ี ม. 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี            2.1,2.2,2.3,2.4 
ลักษณะโครงการ            ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ    
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นต่อการพัฒนาเยาวชน  ซึ่งเป็นกำลังสำรองของ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังด้านระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ความสามัคคี  อดทน เสียสละ  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จำเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรม
รักษาดินแดนดำเนินไปด้วยดีความเรียบร้อย จึงต้องจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับ นศท. ซึ่งเป็นกำลังสำรองของประเทศชาติ 
          2.2  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกอบรมจราจร และการใช้อุปกรณ์วิทยุส่ือสาร  

ประจำปี 2561 
 
3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนท่ีเรียนรักษาดินแดนได้รับการฝึกด้านระเบียบวินัย  จำนวน  60  นาย 

             3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกอบรมจราจร และการใช้อุปกรณ์วิทยุส่ือสาร 
ประจำปี  2561      จำนวน 1   ครั้ง                   

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1 นักศึกวิชาทหารทุกนายมีระเบียบวินัย เสียสละ  อดทน และมีภาวะของความเป็นผู้นำได้ 

และ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
      3.2.2 นักศึกวิชาทหารทุกท่ีผ่านการฝึก เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้เกียรติซึ่งกัน 

และกันมีความรักชาติ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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 1. ร้อยละ  95  ของนักศึกษาวิชาทหาร มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด 
 
5. กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ 4,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมารจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุน้ำมัน 
กิจกรรม1.  ฝึกอบรมจราจรและการใช้วิทยุส่ือสาร - - - -  
กิจกรรม2. จัดกิจกรรมเดินป่า(รับน้อง) - - - -  
กิจกรรม3. จัดซื้อกรวยสีส้ม เส้ือจราจร - - - -  
กิจกรรม5. จัดซื้อชุดอ่อนผู้กำกับ 2 คน    - - 4,000 -  
กิจกรรม 6. สอบภาคทฤษฏี ช้ันปีท่ี 3 - - - -  
กิจกรรม 7. ฝึกภาคสนาม ปี 2 และปี 3  (14  วัน) - - - -  

รวม - - 4,000 -  
 
6. การประเมินผล 
 6.1  ตารางบันทึกคะแนนทดสอบร่างกาย 
 6.2  การสังเกต 
 6.3 การสัมภาษณ์ 
           6.4 แบบประเมิน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย และเป็นกำลังสำรองของประเทศชาติได้ 
 7.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้เกียรติผู้อื่น รุ่ 

นน้องเคารพรุ่นพี ่
          7.3 นักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกอบรมรู้กฎระเบียบจราจร ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นจราจรได้ 
 

               ผู้เสนอโครงการ                                                                   

      (นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ)                                        
                          ตำแหน่ง       ครู                                       
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           ผู้เห็นชอบโครงการ                                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
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กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรนาการ 
                               2. พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                               4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานท่ี      1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
                              2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
                               6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
                                   และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ีท่ี               1.4/1.5/2.1/2.4/6.1/6.2/6.3  
ลักษณะโครงการ                ใหม่             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นายณัฐพงษ์  บัวชะตา          
สถานท่ีดำเนินการ     โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน     18  พฤษภาคม  2561  –  20 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

           กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตรของโรงเรียนสามชัย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่  และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อเสริมสร้างความประพฤติ ระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
      2.เพื่อบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
      3.เพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิต  ความรับผิดชอบ  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      4.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างนิสัยรักส่ิงแวดล้อม 
 
3.เป้าหมาย 
  3.1 ผลลัพธ์ 
    1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญผ่านการเข้าค่ายพักแรม 100 เปอร์เช็นต์ 
    2. โรงเรียนสามชัยมีห้องลูกเสือท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
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3.2 ผลผลิต 
      1. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
      2. การมีห้องลูกเสือท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
4.วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรม ท่ี 1 (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ) 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2.หาสถานท่ีเข้าค่ายพักแรม 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ติดต่อวิทยากร 
 

 
พ.ย.61-ธ.ค.61 
พ.ย.61-ธ.ค.61 
พ.ย.61-ธ.ค.61 

 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 

และคณะ 

ขั้นดำเนินการ 
4.เตรียมสถานท่ีเข้าค่ายพักแรม 
5.เข้าค่ายพักแรม 
6.สรุปผล 
 

 
ธ.ค.61-ม.ค.62 
ม.ค.62-ก.พ.62 

ก.พ.62 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 

และคณะ 

 
กิจกรรม ท่ี 2  (จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1.1ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
1.2เขียนโครงการ 
1.3ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นดำเนินการ 
1.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.5สำรวจราคา 
1.6ประสานงานจัดซื้อ 
1.7ตรวจสอบรับ 
1.8ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พ.ค.61 
 
 
พ.ค.61-มิ.ย.61 
 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 
 
 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

  
5.งบประมาณที่ใช้           
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กิจกรรมท่ี 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ (ในกรณีเข้าค่ายพักแรมนอกโรงเรยีน) 
 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าน้ำมันดำเนินงานในการหาสถานท่ีเข้าค่าย 
(เข้าค่ายนอกสถานท่ี) 

-  2,000 เงินเรียน
ฟร ี

2 ค่าเอกสาร -  500 
3 ค่าปฏิคม -  1,000 
4 ค่าลงทะเบียนลูกเสือ 700 คนๆละ 230 

บาท 
-  161,000 

5 ค่าพาหนะในการนำลูกเสือไปค่ายพักแรม -  40,000 
6 ค่าอาหาร / เบ้ียเล้ียงผู้บังคับบัญชาลูกเสือ -  16,500 
 รวม -  230,000 

 
กิจกรรม ท่ี 2  (จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องลูกเสือ 
 -ป้ายไวนิลภายในห้องลูกเสือ 
 -หนังสือ / เอกสารต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือ 

 
1,000  
1,000  

   

2 จัดงานวันสถาปนาลูกเสือ ( 1 ก.ค. ของทุกปี ) 1,000     
3 การจัดงานวันวชิราวุธ ( 25 พ.ย. ของทุกปี ) 1,000    
4 ไมค์ลอย 1 ชุด พร้อมขาต้ังไมค์ 1 ยาว 1 ตัว -    
      
 รวม 4,000   4,000 

 
      งบประมาณท้ังโครงการ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                           4,000      บาท  
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)                           -          บาท 
อื่นๆ (ระบุ) ............งบเรียนฟรี.............                             230,000        บาท 

                                                                       รวม         234,000      บาท  
 
6.การประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ เครื่องมือท่ีใช้ กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญ 
 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ผลลัพธ์ 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2) ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนสามชัย 
ผ่านการอบรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

 
 
 
                                                             ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายณัฐพงษ์  บัวชะตา)  
                                               หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 
 

              ผู้เห็นชอบโครงการ                                        ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

โครงการงานอนามัยและโรงอาหาร 
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กลยุทธ์สถานศึกษา  3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

  พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสง 

ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ         ใหม่                ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน 2561  -  มีนาคม 2562 
   
1. หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขอนามัยท่ีดีเป็นส่ิงสำคัญ  ท่ีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง   เมื่อร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว
จะนำมาซึ่งสุขภาพจิตท่ีดี  และจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีไปด้วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพ
ท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่ง  และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ 

- เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

- เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ   ร้อยละ  100 

- โรงเรียนมีระบบโรงอาหารท่ีถูกสุขนิสัย 

- มีเวชภัณฑ์ยาให้บุคลากรในโรงเรียนรับบริการ 

ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล  สุขภาพ 

- นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

- นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 
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4.ตัวชี้วัด 
 1  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
 2.  มีห้องพยาบาล เหมาะแก่การให้บริการและรับบริการ  
 3.  มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น   5,000   บาท 
รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน  
1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/อุปกรณ์ทำแผล 
2.  กิจกรรม  อย.น้อย 
3.  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
 

 5,000 
- 
- 

  
 
 

  5,000   
                                                                              รวม                            5,000 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย  
   สุขภาพจิตท่ีดี 
2.มีห้องพยาบาล  ท่ีเหมาะแก่การ  
  ให้และรับบริการ 
3.มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 

-การร่วมกิจกรรม/การสังเกต 
-การสัมภาษณ์/การตรวจผลงาน 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
 2.  นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 
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.............................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางยุวิไล   ขันธุแสง) 

     เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 

     ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ              ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                 ( นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
  ผู้ช่วยฯกลุ่มงานบริหารท่ัวไป                         ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ   

 

 
 
 

............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ ์  แสนกันยา ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์สถานศึกษา  3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
      2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   31 มีนาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้การบริการ ส่ือสาร  
ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบการให้บริการสาธารณะท่ีครอบคลุม อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียน  และ
ชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนโยบายการจัด
การศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน  และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

          1) เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
          2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไปให้มีความคล่องตัว  และสะดวดรวดเร็วกับ
การให้บริการได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผนท่ีดี 
          3) เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  ( Outcome  : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง และบุคลากรภายในโรงเรียนสามชัย ได้รับการบริการท่ีครบถ้วนดี 
 
 
 3.2 ผลผลิต   ( Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
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บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน  และผู้รับบริการภายนอกด้วย 
 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 

10 มีนาคม 
2561 

 
นางวรารัตน์ นาม

โนรินทร ์
และ 
คณะ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

    พฤษภาคม 
– 

1 มีนาคม 
2562 

 
นางวรารัตน์ นาม

โนรินทร ์
และ 
คณะ 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห้องสำนักงานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 เครื่องปริ๊นเอกสารเลเซอร์ประจำนักงาน 4,000.- - - 4,000.- 
2 เครื่อง Printer+Ink tank 1 เครื่อง (ซ่อมแซม) - - - - 
3 กระดาษ A4 [Double A] 2 กล่อง - - - - 
4  กระดาษ A 4 สี   2 ห่อ - - - - 
5 กระดาษ A4 ขาว / เทา   2 ห่อ - - - - 
6 ซ่อมแซมพัดลมติดเพดาน - - - - 
7 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - - - - 
8 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 2 - - - - 
9.  ปรับปรุงระบบอินเตอร์ห้องสำนักงาน - - - - 
 รวม 4,000 - - 4,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
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 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)          ……….4,000.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ..……………-……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................              ..……………-.…….บาท 
                                                     รวม …….4,000…….บาท 
                                                          ( หนึ่งหมื่นสองพนัสามหกร้อยบาทถ้วน ) 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
กรกฎาคม 2561 
 

ผลลัพธ ์
ห้องสำนักงานเอือ้ต่อการบริการนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนบุคลากรของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติงานและใช้บริการ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
1 มีนาคม 2562 
 
 

 
 
        ............................................. ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวเพ็ญศรี  ปัสสะ ) 
          เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                 ( นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
  ผู้ช่วยฯกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป                      ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  
  

 
 

............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ ์ แสนกันยา ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
สนองมาตรฐานท่ี    13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี      13.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ ์
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน    16  พฤษภาคม 2561  - 31 มีนาคม 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  

    งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีสำคัญกับทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
หน่วยงานได้ ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยสร้างความเข้าใจอันดีให้กับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามชัย ด้านคุณภาพการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 13 คือ  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และนอกจากการประชาสัมพันธ์จะเป็นส่ือกลางความเข้าใจจากโรงเรียนสู่ชุมชนแล้ว ยังเป็น
เครื่องมือฝึกฝนนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  
มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนสู่
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามชัยอย่างกว้างขวางต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน  
สู่สาธารณะชน 

 2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 2.3 เพื่อฝึกให้นักเรียนท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี รู้จักวางแผน  
               คิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
3. เป้าหมาย 
   3.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1 โรงเรียนได้จัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่เดือนละ 50  ฉบับ 
  

3.1.2 โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเป็นประจำ 
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3.1.3 โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นผ่านทาง Website เป็นปัจจุบันเสมอ 
 3.1.4 โรงเรียนสามชัยได้จัดรายการเสียงตามสายทุกวัน 
    3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
ให้บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
      -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 
มี.ค.61 -พ.ค.62 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 
- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าท่ีติดตามผลงานแต่ละกลุ่มงาน
และสาระฯ รวมถึงความเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
- จัดทำจดหมายข่าวและวารสารประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ออกแบบรูปภาพ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบความเคล่ือนไหว 
- สรุปและประเมินความพึงพอใจ 

 
     พ.ค. 61 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
   ก.พ.61 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Website โรงเรียน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
มี.ค.-พ.ค.61 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 
     -     รวบรวมผลงานครู นักเรียน รวมถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ  
           ท้ังในรูปแบบรูปภาพ และ file word ภายในโรงเรียน 

- จัดรูปแบบ ออกแบบการนำเสนอ ให้สวยงามและน่าสนใจ 
พร้อมนำผลงานดังกล่าวลง Website โรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ก.พ.61 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำป้ายนิเทศ นำเสนอข่าวสารภายในโรงเรียน 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
       -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ  

 
มี.ค. - พ.ค.61 

 

 
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ เช่น กระดาษ กรรไกร 
- สืบค้นข้อมูล ข่าวสารท่ีสำคัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนำมาจัดป้าย 
  นิเทศ  
-จัดทำป้ายนิเทศให้สวยงาม น่าสนใจ พร้อมปรับเปล่ียนตามความ
เปล่ียนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ  

 
พ.ค. 61 

ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

ก.พ. 62 

 
 

เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ  

 
มี.ค. - พ.ค.61 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นดำเนินการ 
- ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบประชุมวางแผน 
- แบ่งเวรนักเรียนทำหน้าท่ีจัดรายการเสียงตามสาย 
- ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
  

 
พ.ค. 61 
พ.ค. 61 

ตลอดปีการศึกษา 
ก.พ. 62 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ     
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- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ  

มี.ค. - พ.ค.61 
 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและผู้รับผิดชอบงานได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นดำเนินการ 
- ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบประชุมวางแผน 
- แบ่งเวรนักเรียนทำหน้าท่ีจัดรายการเสียงตามสาย 
- ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
  

 
พ.ค. 61 
พ.ค. 61 

ตลอดปีการศึกษา 
ก.พ. 62 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและผู้รับผิดชอบงานได้รับ
มอบหมาย 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 
กิจกรรมที่ 1  จัดทำจดหมายข่าว 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 จดหมายข่าว เดือนละ 50 ฉบับ เบิกพัสดุ - - พัสดุกลาง 
2 เครื่องปริ้น - - - - 
2 ค่าซ่อมเครื่องปริ้น - - - - 
3 ซื้อหมึก เบิกพัสดุ - - - 
4 กระดาษ เอ 4 จำนวน 6 รีม เบิกพัสดุ - - - 
5 กระดาษ Photo จำนวน 2 ห่อ เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนา Website โรงเรียน 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 แผ่น CD รวบรวมข้อมูล เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - 
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กิจกรรมที่ 3  จัดทำป้ายนิเทศ 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 วัสุด อุปกรณ์ ตกแต่ง เบิกพัสดุ - - - 
2 กระดาษปริ้นข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 4 รีม เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - 
 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1. ซื้อสายแจ๊ค วัสุด อุปกรณ์ ต่อเครื่องขยายเสียง 1,000.- - - 1,000.- 
2. รางวัลนักเรียนตอบปัญหาช่วงพักกลางวัน 1,000.- - - 1,000.- 
3. กระดาษบันทึกข้อมูลข่าวสาร 2 รีม     
4. จัดซื้อ Power Am ต่อลำโพงห้อง

ประชาสัมพันธ์ 
8,000   8,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- - - 10,000.- 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  ผลลัพธ์ : 

ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. จัดทำจดหมายข่าว เดือนละ 50 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Website โรงเรียนนำเสนอผลงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 

 
นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 95 เปอร์เซ็นต์        
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จำนวน 50 หน่วยงาน                 
ได้รับรู้ข่าวสาร ผลงานและ
ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ     
ทางจดหมายข่าว  
นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 95 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ ผลงานและความ

 
แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ก.พ. 61 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 62 
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3. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร น่าสนใจ 
 
 
 
 
4. จัดรายการเสียงตามสาย 

เคล่ือนไหวต่าง ๆ ทาง 
Website โรงเรียน 
-นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 95 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารท่ีสำคัญ และ
น่าสนใจจากป้าย                  
นิเทศ 
-นักเรียนและครูโรงเรียน                     
สามชัย 95 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 

-การสัมภาษณ์ 
 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

ก.พ. 62 
 
 
 
 

ก.พ.62 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์

ผลงาน ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผลงาน ความเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนสามชัย 

 
การสอบถาม 

 
ก.พ. 62 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     10,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  10,000  บาท 
                                                                                                

 
 

                       ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวเพ็ญศรี  ปัสสะ) 
                                                    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                 ( นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
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  ผู้ช่วยฯกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป                      ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  
  

 
 
 
 

............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ ์  แสนกันยา ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา 3สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน 31 มีนาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีให้สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความจำเป็นและ
สำคัญอย่างยิ่ง เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและยั่งยืน  อีกท้ังการบริหารจัดการท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะทำให้ส่งผลต่อผู้เรียนและบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปได้
ด้วยดี เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการจัดการดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการดูแลอาคารสถานท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรองรับและสนับสนุนการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหส้ะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นน่ามองน่าเรียนรู้  

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.3  จัดหาต้นไม้ดอกไม้ประดับกระถางสำหรับตกแต่งอาคารสถานท่ี 
 2.4  จัดหาเครื่องอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 2.5  จัดหาอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในงานอาคารสถานท่ี 
 2.6  ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์และห้องสำนักงาน 
 2.7  ต่อเติมห้องเรียน 
 2.8 จัดหาโต๊ะ – เก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรยีน 
          2.9 เพื่อให้อาคารสถานท่ีมีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัยและไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครูและ 

บุคลากรของโรงเรียน 
2.10. เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี 
2.11 เพื่อดูแลความสะอาดความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 

 1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
 2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆสวยงามน่ามอง 
 3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและตกแต่งอย่างท่ัวถึง 
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 4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

 6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          7.อาคารสถานท่ี มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้

สำหรับผู้เรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 

       1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
       2.  ภูมิทัศน์ท้ังโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่ามอง 
       3.  มีอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้าตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
       4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ำด่ืม น้ำใช้  ห้องน้ำและมีไฟฟ้า 
       5.  มีอุปกรณ์สำนักงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

        6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และห้องสำนักงานท่ีมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
        7.  มีห้องเรียนพิเศษท่ีได้มาตรฐาน 
        8. มีโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

       9.งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนได้ให้การบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

       10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นางวรารัตน ์
นายสุชาติ 
นายสุภัคสร 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นายสุภัคสร 
นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 

นางวรารัตน ์
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 กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นางวรารัตน ์
นายสุชาติ 
นายสุชาติ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายสุภัคสร 

นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 

นางวรารัตน ์
นางวรารัตน ์

 

 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคงานอาคารสถานที่ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
นางวรารัตน ์
นายสุชาติ 
นายสุชาติ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4  ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5  สำรวจราคา 
3.6  ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.7  ตรวจสอบ-รับ 
3.8  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายสุภัคสร 
นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 

นางวรารัตน ์
นางวรารัตน ์

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 

 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม   
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1. ทำรั้วคอนกรีตด้านข้างโรงเรียนฝ่ังบ้านนายอำเภอ50เมตร 20,000.-   20,000.- 
2. จัดทำธนาคารขยะและบ่อปุ๋ยหมักขนาด 4x8x1  2 บ่อ 10,000.-   10,000.- 
3. จัดประกวดห้องเรียนการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 2,000.-   2,000.- 
4. ต่อเติมหลังห้องวิทยาศาสตร์อาคาร  2 -   - 
5. ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรม 20,000.-   20,000.- 
6. ปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงหอประชุม 28,000.-   28,000.- 
 รวม 80,000.-   80,000.- 

 กิจกรรมที่ 2  ซ่อมบำรุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคอาคารเรียนงานอาคารสถานที ่
 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบน้ำอุปโภค-บริโภค- สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ำอุปโภค– สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ำบริโภค 
         -ไส้เครื่องกรองน้ำ  จำนวน 8 ไส้ ๆละ 500.-บาท 
         - ไส้แมมเบล จำนวน 2 ไส้ๆละ 15,000.-บาท 
         - น้ำยา อาร์-โอ จำนวน 1 แกลลอน 

 
 
 

20,000.- 
 
 

   
 
 

20,000.- 

2. ซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอี้ – กระดานไวท์บอร์ด   
- ไม้อัดบางนา 10 มม.จำนวน 15 แผ่นๆละ 750.-บาท 
- อุปกรณ์ในการซ่อม (เหล็ก/ลวดเช่ือม/ตะปู/สกรู ฯลฯ) 

 
- 

   
- 

3. ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมสุขสันต์ -   - 
4. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง -   - 
5. พัดลมติดเพดาน(ติดต้ังใหม่)    -   - 
6. ติดต้ังพัดลมติดผนังอาคารพลศึกษา -   - 
7. ติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคารพลศึกษา -   - 
8. ปรับปรุง  ซ่อมแซมประตูอาคารคหกรรม -   - 
 รวม 20,000-   20,000- 

  
  
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ……….100,000-.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  ..………………….……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   …………………….…….บาท 
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              รวม …….100,000-…….บาท 
                                                                                     
 
6. การประเมินผล 

 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
2.  ภูมิทัศน์ท้ังโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่ามอง 
3.  มีอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้าตรวจซ่อม
วัสดุ - ครุภัณฑ์ 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ำด่ืม น้ำใช้  ห้องน้ำและมี
ไฟฟ้า 
5.  มีอุปกรณ์สำนักงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และห้องสำนักงานท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
7.  มีห้องเรียนพิเศษท่ีได้มาตรฐาน 
8. มีโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรยีน 
9.งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนได้ให้การบริการแก่
บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
 
แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  กุมภาพันธ์  
     2562 
 
 
 
 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 
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ผลลัพธ ์
1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆสวยงามน่า
มอง 
3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและตกแต่งอยา่ง
ท่ัวถึง 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีและ
ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกับงาน
อาคารสถานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
 
  กุมภาพันธ์  
   2562 
 
 
 
 
 
 

7. อาคารสถานท่ี มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัย
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่า
อยูอ่าคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

แบบสำรวจ 
 
 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
  กุมภาพันธ์  
   2562 
 

 

  
 
 

....................................ผู้เสนอโครงการ                .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นายสุชาติ   นาน้อย )                 ( นางวรารัตน์  นามโนรินทร์ ) 
    เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร                             ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ 
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     ……....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ           ............................................ผู้อนุมติัโครงการ 
        ( นางจริยา  จ้ีกระโทก)         ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 

    
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
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กลยุทธ์สถานศึกษา  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี  1  ผลการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ    ใหม่          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม  2561  -  กุมภาพันธ์ 2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขอนามัยท่ีดีเป็นส่ิงสำคัญ  ท่ีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง   เมื่อร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว
จะนำมาซึ่งสุขภาพจิตท่ีดี  และจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีไปด้วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพ
ท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่ง  และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพและการเลือกบริโภค 

- เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

- เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ  ร้อยละ  100 

- โรงเรียนมีระบบโรงอาหารท่ีถูกสุขนิสัย 

ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล  สุขภาพและการเลือกบริโภค 

- นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

- นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 
 
4.ตัวชี้วัด 
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 1  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
 2.  มีโรงอาหารท่ีเป็นระบบ  
 3.  มีส่ือให้ความรู้แก่นักเรียนด้านโภชนาการ 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น     บาท 
รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน  
1.ซ่อมแซม     -   

  -   
                                                                              รวม         -       

 
6. การวัดผลประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี 
2.มีโรงอาหาร ท่ีเป็นระบบ 
3.นักเรียนมีโภชนาการท่ีดี 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

-การร่วมกิจกรรม/การสังเกต 
-การสัมภาษณ์/การตรวจผลงาน 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
 2.นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 4.นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 
 
 

                    ...……………………….  ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพัชรี  ไกยเลิศ) 

ครูอัตราจ้าง 
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      ..........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                 ( นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
     ผู้ช่วยฯกลุ่มงานบริหารท่ัวไป                         ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  
  

 
 
 
 

............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ ์  แสนกันยา ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                              และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                      ใหม่                ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2562 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   ในยุคปัจจุบัน  ปัญหาทางด้านสังคมมีมากมายและข่อนข้างรุนแรงและจะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนอย่างมาก  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนจำนวนมากต้องมาอยู่รวมกัน  นักเรียนนั้นมีความแตกต่าง
กัน เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  ค่านิยมและพื้นฐานความรู้ซึ่งส่งผลให้แสดงความคิดเห็นและ 
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันอาจมีข้อขัดแย้งกันได้ในบางโอกาส ปัญหายาเสพติด เพศศึกษา ทักษะชีวิต และความ
ปลอดภัย  การมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  การเรียนรู้คุณธรรม การเป็นผู้มีระเบียบวินัย
และมีวัฒนธรรมอันดีงามและความปลอดภัยในชีวิตจึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มี
ความปลอดภัย ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน มีระบบการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัย 
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีระบบการให้การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 -  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานในด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
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กิจกรรมที่  1  จัดทำเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 นำเสนอปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร 

 
1  พ.ค. 61 

10 – 15 พ.ค. 
2561 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 

- จัดทำเอกสารสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

- สรุปและรายงานเอกสารในระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนท้ังหมด 

 
15 พ.ค. 61 
15 พ.ค. 61 

15 – 20 พ.ค. 
61 

ปีการศึกษา 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมที่  2  จัดทำระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 นำเสนอปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร 

 
10  พ.ค. 61 

10 – 12 พ.ค. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.3  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
2.4  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
2.5  คัดกรองนักเรียน 
2.6  สรุปและรายงานผล 
2.7 นำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
12 พ.ค. 61 
13 พ.ค. 61 

 16 พ.ค.-30 มิ.ย. 61 
       30 มิ.ย. 61 

ปีการศึกษา 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 

งานระบบดูแลฯ 
กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 61 
3 มิ.ย. 61 
5  มิ.ย. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ)   
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3.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
3.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
3.6  ประชุมนักเรียนหมู่บ้านหรือนักเรียนประจำช้ัน 
3.7  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  1 
3.8  สรุปรายงานการออกเย่ียมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  1 
3.9  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  2 
3.10  สรุปรายงานการออกเย่ียมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  2 

7  มิ.ย. 61 
11 มิ.ย. 61 
12  มิ.ย. 61 
16 – 22 มิ.ย. 

61 
23 - 30 มิ.ย. 61 
17 – 23 พ.ย. 

61 
24 – 30 พ.ย. 

61 

งานระบบดูแลฯ 
ครูตามคำส่ัง 

โรงเรียนสามชัย 
ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 

 
กิจกรรมที่ 4   อบรมทักษะชีวิต 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 61 

     3 ส.ค. 61 
4  ส.ค. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ 
4.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
4.6  อบรมทักษะชีวิต 
       -  เพศศึกษารอบด้าน 
       -  The  tenner 
4.7  สรุปรายงานประเมินผล 

 
5  ส.ค. 61 

     6 ส.ค. 61 
8  ส.ค. 61 
 1  มี.ค. 61 

    5  ม.ค. 62 
6 – 15 ม.ค. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคำส่ัง 
 

กรรมการตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
15  พ.ค. 61 

     18 พ.ค. 61 
20  พ.ค. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 
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ขั้นดำเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
5.6  เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ    
5.7  สรุปรายงานประเมินผล 

 
25  พ.ค. 61 

     25 พ.ค. 61 
  ปีการศึกษา 61 
 
1 – 15 มี.ค. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคำส่ัง 
 

กรรมการตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  จัดทำเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเข้าเล่ม -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  2  จัดทำระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดทำเอกสาร -   - 
2 ค่าวัสดุ -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าน้ำมันออกเยี่ยมบ้านครั้งท่ี  1 7,500   7,500 
2 ค่าน้ำมันออกเยี่ยมบ้านครั้งท่ี  2 7,500   7,500 
 รวม 15,000               
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กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมทักษะชีวิต 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำส่ือและป้ายนิเทศ -   - 
2 จัดอบรม  The  Tenner -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าน้ำมันสายตรวจ -   - 
2 ค่าดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต้น -   - 
 รวม - 

 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    15,000              บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)              บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                            บาท 
              รวม              15,000            บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

กำหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการดูแล
จากระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
-เอกสารระบบ
ดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ระบบดูแลและ

 
ปีการศึกษา 
2560 
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ผลลัพธ ์
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
-  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานด้าน
การดุแลและช่วยเหลือนักเรียน 

ช่วยเหลือ
นักเรียน
โรงเรียนสามชัย 

 

   
 
 
 

        ......…………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายประสงค์  เกษาพรม) 
                                      หัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
                                                                                                                                                                
             ………………………………  ผู้เห็นชอบโครงการ       ……………………  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
            (นายสมชาย   อุบลรัตน์)             (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 

………………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา)                                           
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                             และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                     ใหม่                ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล  
   โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนต้องมาอยู่รวมกับผู้อื่น  ซึ่งนักเรียนท่ีมาศึกษาเล่าเรียนนั้นมีความ
แตกต่างกัน  เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เศรษฐกิจ  เพศ  อายุ  ค่านิยม  พื้นฐานความรู้ พื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม และปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจส่งผลให้แสดงความคิดเห็น  การกระทำท่ีแตกต่างกัน อาจมีข้อขัดแย้ง
กันได้ในบางโอกาส  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  จึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วม ตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้กิจกรรมในวันสำคัญ
ต่างของชาติ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมและเรียนรู้กิจกรรมในวันสำคัญต่างของชาติ 

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
- รายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
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4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
- บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 

 
2  พ.ค. 61 
11 พ.ค. 61 
16 พ.ค. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
- ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- แจงให้นักเรียนท่ีต้องเข้าอบรมและออกหนังสืออนุญาต

ผู้ปกครอง 
- นำนักเรียนเข้าอบรมตามกำหนดการ 
- สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
17 พ.ค. 61 
18 พ.ค. 61 

 
19 พ.ค. 61 

 
22 – 26 พ.ค. 

61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

 
งานกิจการนักเรียน 

 
คณะทำงานตามคำส่ัง 

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันไหว้ครู 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
2.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
2.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1 มิ.ย.61  
3 มิ.ย. 61 
6 มิ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
2.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
2.6  จัดสถานท่ี ฝึกซ้อมพิธี จัดทำงาน 
2.7  จัดพิธีไหว้ครู ประกวดพาน 
2.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
7 มิ.ย. 61 
12 มิ.ย. 61 
13 มิ.ย. 61 
15 มิ.ย. 61 

13 – 20 มิ.ย. 
61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 61 

     3 ส.ค. 61 
4  ส.ค. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 
3.4 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.5 ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
3.6 จัดกิจกรรมประกวด 
3.7 จัดสถานท่ี  ซ้อมพิธี 
3.8 จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ 
3.9 สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
7  ส.ค. 61 

     8 ส.ค. 61 
9  ส.ค. 61 
 10 ส.ค.61 

     12 ส.ค. 61 
14 – 20 ส.ค. 
61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคำส่ัง 
กรรมการตามคำส่ัง 

โรงเรียนสามชัย 
งานกิจการนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมวันพ่อ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
21  พ.ย. 61 
24 พ.ย. 61 
28  พ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
4.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
4.6  จัดสถานท่ี ประกวดกิจกรรม 
4.7  จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ 
4.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
30  พ.ย. 61 

      1  ธ.ค. 61 
4 ธ.ค. 61 
5  ธ.ค. 61 

6 – 20 ธ.ค. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
16  พ.ค. 61 

     18 พ.ค. 61 
22  พ.ค. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
5.6  จัดกิจกรรมประกวด 
5.7   ประเมินกิจกรรม ประกาศผลการประกวด 
5.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
23  พ.ค. 61 

    26 พ.ค. 61 
30  มิ.ย. 61 
20 ก.ค. 61 

 25-28 ก.ค. 61  

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคำส่ัง 
กรรมการตามคำส่ัง 
งานกิจการนักเรียน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  เข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม(เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าสถานท่ี   - - 
 2 ค่าวิทยากร   - - 
 3 ค่าอาหาร   - - 

รวม - 
หมายเหตุ : ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  
 
กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมวันไหว้ครู 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดพาน 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวนัแม่ 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวนัพ่อ 500   500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 2,000 
 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมจิตอาสา 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ประกวดโครงการจิตอาสา -   - 
 รวม - 

 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,000            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)            บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                          บาท 
              รวม           10,000             บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
กำหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
 

นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลลัพธ ์
- มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
-  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีได้มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
 

ส่ือสารสนเทศ
ต่างๆ 

 
 

ปีการศึกษา 
2561 

 
 

ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
         (นายสมชาย อุบลรัตน์)                                             (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                     ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

                                                                                                                            
ผู้เห็นชอบโครงการ                    ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายสมชาย   อุบลรัตน์)     (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย     
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โครงการพัฒนางานสภานักเรียน 

สนองกลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                            และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่              ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2561 – มนีาคม 2562 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนต้องมาอยู่รวมกับผู้อื่น  ซึ่งนักเรียนท่ีมาศึกษาเล่าเรียนนั้นมีความ
แตกต่างกัน  เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  ค่านิยมและพื้นฐานความรู้  ซึ่งอาจส่งผลให้แสดงความ
คิดเห็น  การกระทำท่ีแตกต่างกันและอาจมีข้อขัดแย้งกันได้ในบางโอกาส  การเรียนรู้คุณธรรม การเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและมีวัฒนธรรมอนัดีงาม รู้จักพี่รู้จักน้อง จึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมท่ีดี
งาม การปลูกฝังความรักความสามัคคีการมีระเบียบวินัย  ฝึกการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมงานสภานักเรียนขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงามและ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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4. วิธีดำเนินการ 
    4.1 กิจกรรมที่ 1 รับน้อง 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
-   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
-   บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 61 
2 มิ.ย. 61 
3  มิ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 

- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและน้องม.1, ม.4 

- จัดกิจกรรมรับน้อง 

 
5  มิ.ย. 61 
6 มิ.ย. 61 
8  มิ.ย. 61 
10  มิ.ย. 61 

  - 30 มิ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

 
4.2  กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
-    ประชุมคณะกรรมการ 
-    บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 61 
2 มิ.ย. 61 
3  มิ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 

- ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 

- ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมแพศึกษาและโรงเรียนจตุรมิตร 
อำเภอชุมแพขอนแก่น 

- ประเมินผล/ นำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ 

 
5  มิ.ย. 61 
6 มิ.ย. 61 
8  มิ.ย. 61 
10  มิ.ย. 61 
- 30 มิ.ย. 61 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 รับน้อง 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 รับน้อง     
 - ค่าอาหาร -   - 
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน     
 -ค่าอาหารคณะกรรมการนักเรียน 40X100 -   - 
 -ค่าน้ำมันรถหกล้อ -   - 
 -ค่าของท่ีระลึก -   - 
      
 รวม -   - 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    -           บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)    บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................               บาท 
       รวม      -           บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

 
เป้าหมายความสำเร็จ 

เครื่องมือท่ีใช้ กำหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยม.1 ,ม.4 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-คณะกรรมการนักเรียนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 
- นักเรียนโรงเรียน
สามชัยม.1 ,ม.4        
และคณะกรรมการ
นักเรียน 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลลัพธ ์
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีความรักและสามัคคีทำงานเป็นหมู่คณะ 
 

 ส่ือสารสนเทศ
ต่างๆ 

ปีการศึกษา 
2561 
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         ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ  ……………………………. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นางอรชา ชนาสิทธิ์)    (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
       หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 

 
……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ            ...………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน์)             (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  2 พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะ                              

ในการดำรงชีวิตผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี    2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี      1.3 
ลักษณะโครงการ            ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักเรียน 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นท่ีจะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน 
 2.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท่ีเข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
 2.3  เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับประเทศ 
 2.4  เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 2.5  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดท้ังในสถานศึกษา  
 2.6  เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชนบ้านเกิด 
 2.7  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ผลผลิต   นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคน  ไม่ติดยาเสพติด 
 3.2  ผลลัพธ์  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็น ผู้มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ 
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4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่  1  ตรวจปัสวะ  (Re – X – Ray) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
1.2  ประชาสัมพันธ์ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน ประสานงานกับ
อำเภอและสาธารณะสุข 
1.3  ประชุมร่วมมือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

พ.ค.  61 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
1.4 ออกคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  1 
1.6 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  1 
1.7  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  2 
1.8 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  2 
1.9 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  3 
1.10 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  3 
1.11 สรุปรายงสนกิจกรรม 

 
มิ.ย. 61 

 
ก.ย. 61 

 
ก.พ. 62 

 
มี.ค. 62 

 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  2  ส่งต่อนักเรียนกลุ่มติดสารเสพติด 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
2.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
2.2  สำรวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอดยาเสพติด  
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติด  และกลุ่มท่ีติดยาเสพติด 
2.3  ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน   
2.4  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

ปีการศึกษา 
2561 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
2.5   ส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหายาเสพติดตามความรุนแรงของแต่ละ
กรณีตามความเหมาะสม 

 
ปีการศึกษา 

2561 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 
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กิจกรรมที่  3  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.2 ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
3.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
พ.ค.61 –มิ.ย. 
62 

งานป้องกันและแก้
ไข้ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
3.4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะ
ครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรมคุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรม
ในโครงการครู D.A.R.E 
3.5 สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร  

 
ปีการศึกษา 

2561 

 
งานป้องกันและแก้
ไข้ปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรม   TO  BE  NEMBER  ONE 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.2 ประชาสัมพันธ์/ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
4.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
พ.ค. 61 

 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
4.4 ออกคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.5 จัดต้ังชมรม  TO  BE  NEMBER  ONE 
      -  ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามกลุ่มความสนใจ  เช่น  กลุ่มเต้น 
Cover  dace  กลุ่มร้องเพลง  กลุ่มสิทธิสตรีและเยาวชน  กลุ่มจิต
อาสา 
    -  ส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเข้าประกวดต่างๆ 
4.6  สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 

 
ปีการศึกษา 

2561 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
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กิจกรรมที่  1  ตรวจปัสสาวะ(Re – X – Ray) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าวัสดุ(ชุดตรวจปัสสาวะ)     
2 ค่าจัดสถานท่ี/ปฏิคม -   - 
 รวม  

  
กิจกรรมที่  2  ส่งต่อนักเรียนติดสารเสพติด 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าติดต่อประสานงาน/ค่าน้ำมันเดินทาง     
 รวม  

 
กิจกรรมที่  3  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร -   - 
2 ค่าจัดทำป้ายนิเทศ/ป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด -   - 
3 ค่าปฏิคม -   - 
4 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 2,000   2,000 
 รวม 2,000 

 
 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 



258 
 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                     2,000.……………บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  .…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   ..…………….……บาท 
     รวม                     2,000…………….บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต  
        1.  นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
 2.  ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 
 

 
95 
 

95 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานการ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

 
 
พ.ค.61-มี.ค.62 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีปลอดยาเสพติด 
 

 
95 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ค.61-มี.ค.62 

 
 
 
 

                       ......………………………………….. ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นายภาณุวัชร  อัศวภูมิ) 
                                  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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           …………………….……… ผู้เห็นชอบโครงการ            ………………..…………  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นายสมชาย  อุบลรัตน์)                               (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
 
 
 

                        ...………………………………..  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อวยพรวันปีใหม่ ปี 2561 
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สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                              และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ลักษณะโครงการ            ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ    
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   31  ธันวาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ซึ่งได้ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้แสดงความรักความสามัคคี  ตลอดจนเป็นการอวย
พรปีใหม่ เพื่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั  จึงจำเป็นต้องจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมอันดีงามและรักในความเป็นไทย 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
 
3.เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสามชัยเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ทุกคน 
              3.1.2. นักเรียนได้มอบของขวัญซึ่งกันและกันแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีทุกคน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

2. บุคลากรเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

5. กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ   8,000  บาท 
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กิจกรรม 
งบประมารจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วัสดุน้ำมัน 
กิจกรรม1.จัดซื้อรางวัลการประกวด
และการแสดงบนเวที 

  1,000  
    ธ.ค 61 

กิจกรรม2. ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ตกแต่งสถานท่ี 

  1,500  
 

กิจกรรม3.ซิ้อของขวัญ ขนม สำหรับ
นักเรียนทุกห้อง 

  5,500  
 

รวม 8,000   
6. การประเมินผล 
 6.1  แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 6.2  การสังเกต 
 6.3 การสัมภาษณ์ 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีคุณธรรมจริยธรรม  
                    อันพึงประสงค์และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 7.2  นักเรียนมีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
     
                                                                            ผู้เสนอโครงการ      

                                                      (นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ)                                                      
                                                         ตำแหน่ง  ครู                                       
                        

เห็นชอบโครงการ                                  ผู้ตรวจสอบงบฯ 
             (นายสมชาย  อุบลรัตน์)                                    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการ                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
                           
 
                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (  นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา  )                                 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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ภาคผนวก 


