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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

*********************** 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนน้ ารอบวิทยา ครั้งที่ ...../ 2561 เมื่อวันที่.......        
เดือน.................................พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนน้ า
รอบวิทยา แล้ว 

  เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน  711,175.56  บาท 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ  จ านวน        230,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 32.41 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน         250,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 35.22 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป   จ านวน           36,000  บาท คิดเป็นร้อยละ   5.06 
4. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  จ านวน         120,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 16.87 
      - ส ารองจ่าย   จ านวน      74,175.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43

   ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562   
เนื่องจาก ................................................................................................................................. 

 
    
       ลงชื่อ 
                (นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ค าน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ
ในด้านคุณภาพการศึกษา  ตามหมวด 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  
และมาตรา 48  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  โดยถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนน้ ารอบวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนน้ ารอบ
วิทยา  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ด้วยดีตลอดมา 

 

 

                     โรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร        ก 
ค าน า           ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา     1 

- ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน      1 

- ประวัติโรงเรียน       1 

- โครงสร้างการบริหารงาน      2 

- ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร      3 

ส่วนที่ 2    ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน      6 

- กลยุทธ์หลักของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา     7 

- กลยุทธ์ที่ 1 :   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม      7 

- กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณภาพตาม  8 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

- กลยุทธ์ที่ 3 :  ขยายโอกาสของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง   9 

- กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  11 

- กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  11 

ส่วนที่ 3    สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ  14 
ความพร้อมของโรงเรียน 

- จุดแข็ง/จุดเด่น       15 

- โอกาส        16 

- อุปสรรค/ข้อจ ากัด       17 

ส่วนที่ 4    รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ     18 

- ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว     18 

- ประมาณการเงินระดมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562   19 

- รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562    19 

จ าแนกตามฝุายบริหารงาน/กลุ่มสาระ   

- สรุปงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562     26 

จ าแนกตามฝุายบริหารงาน/กลุ่มสาระ   
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ส่วนที่ 5    การก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผล    27 

- แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   28 

ภาคผนวก          29 

- โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  40 

- โครงการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่   45 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  48 

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    52 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจ   55 

- ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอบวิทยาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  59 

ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

- ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอบวิทยาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานผล 61 

การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
1.ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

     1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
           โรงเรียนน้ ารอบวิทยา  ตั้ งอยู่ เลขที่  45 หมู่ที่  5 ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน                
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84130  โทรศัพท์  077318847  โทรสาร  077-318847 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 
  ต าบลน้ ารอบ  อ าเภอพุนพิน             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ต าบลบางงอน  อ าเภอพุนพิน            จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ต าบลหนองไทร    อ าเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (ต าบลหนองไทรบางส่วน) 
 

1.2 ประวัติโรงเรียน 
 พ.ศ. 2521  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2521  มีคณะกรรมการสภาต าบลน้ ารอบ โดย
การน าของนายเพ่ิม  บุญแทน  ก านันต าบลน้ ารอบ  ได้เสนอจัดตั้งสภาต าบลน้ ารอบ  ได้ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี    เป็นเงิน 22,032 บาท   โรงเรียนได้เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551 มีครูรุ่นแรก 9 คน นักการ  1  คน  ห้องเรียน 2 ห้องเรียน   นักเรียน จ านวน 89 คน 
โดยมี นายวิจารณ์  คุ้มไทย  เป็นผู้บริหารคนแรก  

ปัจจุบันโรงเรียนน้ ารอบวิทยาได้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช 2551(2533) มี นักเรียน 101 คน จ านวน 6 ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 17 คน 
มี นายพีรพงษ์  ทรรพคช เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.3 แผนผังโรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ชื่อ     โรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
อักษรย่อ    น.ว. 
ตราประจ าโรงเรียน    
 
 
 
 
คติพจน์ของโรงเรียน   ปญญา  นราน   รตน   ปัญญาย่อมเป็นรัตนของนรชน 
ปรัชญาของโรงเรียน   รักงาน  รักเวลา  รักหน้าที่ 
สีประจ าโรงเรียน    ม่วง – เหลือง 
ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. นายวิจารณ์ คุ้มไทย  1 กรกฎาคม 2521 – 23 พฤษภาคม 2526 
2. นายสมคิด ขวัญพุฒ  24 พฤษภาคม 2526 – 6 มีนาคม 2529 
3. นายเสนอ ประดิษฐ์ 7 มีนาคม 2529 – 30 กันยายน 2542 
4. นายวัชรินทร์ นวลวัฒน ์ 1 ตุลาคม 2542 – 22 มีนาคม 2543 
5. นายโวหาร สอนสง  23 มีนาคม 2543 – 30 กันยายน 2548 
6. นายวัชรินทร์ นวลวัฒน ์ 1 ตุลาคม 2548 – 15 พฤษภาคม 2549 
7. นายธรรมรงค์ วงศ์อินทร์ 16 พฤษภาคม 2549 – 30 กันยายน 2554 
8. นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร 17 พฤศจิกายน 2554 – 17 พฤศจิกายน 2557 
9. นายโสภณ ทองจิตร  18 พฤษภาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2561 
10. นายพีรพงษ์ ทรรพคช 16 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน 

  
3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียน นายพีรพงษ์  ทรรพคช ต าแหน่งผู้อ านวยการ วุฒิการศึกษาบริหารการศึกษา ได้
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารดังนี้ 
 1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายบริหารงานวิชาการ 
 2. นายภัสกร  ชูส่งแสง  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 3. นางเพชรี  เพชรน้อย หัวหน้าฝุายบริหารงานงบประมาณ 
 4. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
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4. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 13 8 21 21 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 14 10 24 24 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 13 8 21 21 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 7 11 18 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 3 6 9 9 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 3 5 8 8 

 6 53 48 101  

  

4.2 โครงสร้างบริหารงาน 
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4.3 ครูและบุคลาการทางการศึกษา 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 44 3 

ครูประจ าการ 5 5 - 8 2 42 10 

ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 26 3 

ลูกจ้างประจ า  1 - 1 - 55 9 

นักการภารโรง  1 1 - - 43 4 

พนักงานราชการ 1  - 1 - 29 3 

รวม 
7 9 1 12 3   

16 

 
4.4 อาคารสถานที่     โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่ 90 ตารางวา 

รายการ จ านวน 

1.อาคาร 216 ค. 1 หลัง 
2.อาคารชั่วคราว 2 หลัง (ใช้เป็นโรงอาหาร) 
3.อาคารโรงฝึกงาน 2 หน่วย 
4.ถังเก็บน้ าฝน 2 ชุด 
5.หอถังประปา 1 ชุด 
6.ห้องน้ านักเรียนชาย 6 ที่ 1 หลัง (ช ารุด) 
7.ห้องน้ านักเรียนหญิง 6 ที่ 1 หลัง (เปลี่ยนเป็นห้องน้ าชาย ปี 2552) 
8.สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 
9.สนามบาสเกตบอล 1 สนาม (ช ารุด) 
10.สนามตะกร้อ 1 สนาม 
11.ห้องน้ าหญิง 4 ที่ 1 หลัง 
12. ลานอเนกประสงค์ 1 ลาน 
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ส่วนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
  โรงเรียนน้ ารอบวิทยาได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลักของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คุณธรรมน าหน้า  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ   (Mission) 
1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีช่วย

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ ส าหรับผู้เรียน ชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ

ในท้องถิ่นรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

เป้าหมาย (Goals) 
นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ศึกษาต่อ และพัฒนางานอาชีพ

ในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ (Identity)     
  “ มีสัมมาคารวะ ” 
เอกลักษณ์(Uniqueness)    

“ ร่วมรักษ์สืบสานดนตรีไทย ” 
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กลยุทธ์หลักของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
 กลยุทธ์หลักของโรงเรียนน้ ารอบวิทยา ปีการศึกษา 2560 – 2564 มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  :   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  รักถิ่นฐานบ้านเกิดส านึกความเป็นไทย ส่งเสริมอาชีพใน
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ภูมิใจ ในถิ่นฐานบ้าน
เกิด  มีจิตสาธารณะ  และมีความเป็นไทย 

1.1 นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา ส านึกในความ
เป็นไทย รักถิ่นฐานบ้านเกิด รับผิดชอบต่อ
สังคมและมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 
1.3 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 วิเคราะห์
สภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภูมิปัญญา ภาษาและอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
 

2 นักเรียนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นสมาชิก
ที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2.1 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.2 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบาย
สาธารณะ 
2.3 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 
 

3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 2   :    พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.1 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการอ่านไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
นานาชาติ (PISA) 
1.4 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน
และเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.5 นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถความ
ถนัดเฉพาะทางปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 

2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

2.1 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดี 
2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2.3 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์
และภาษาดิจิทัล 
 

3 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  ริเริ่ม
สร้างสรรค์แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ              
อย่างมีวิจารณญาณ 

3.1 นักเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน โครงการ
ที่แสดงถึงการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา 
3.2 นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และประดิษฐ์ชิ้นงาน 

4.1นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 
4.2นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
4.3นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น
ทุกปี 
4.4นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ ออกแบบ 
สร้างสรรค์และน าเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เผยแพร่ผลงานในระดับโรงเรียน 
เครือข่ายหรือระดับชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 

5 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิง
มาตรฐานสากล 

5.1วิชาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากลในบริบทที่มี
ศักยภาพด าเนินการได้ 
5.2นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการฝึกทักษะภาษ
อังกฤษเป็นพิเศษ 
 

6 จัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐานให้เชื่อมประสาน
กับการศึกษาประชาคมอาเซียนและ              
ประชาคมโลก 

6.1นักเรียนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นท่ีอยู่
ของนักเรียน 
6.2นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษา
เชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณ์
โลก 
 

7 นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับกับสถานการณ์และ
ภัยพิบัติต่างๆ 

7.1ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการรับมือภัยพิบัติที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
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 กลยุทธ์ที่  3 :  ขยายโอกาสของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นม.1และ
ม.4อย่างเป็นธรรมและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

1.1จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และชั้น 
ม.4 เต็มแผนการรับนักเรียน 
1.2นักเรียนที่จบ ป.6 และ ม.3 ในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้รับโอกาสเรียนต่ออย่างเท่า
เทียม เป็นธรรมและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

2 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเวลาที่ก าหนด 

2.1นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เรียนจบ
การศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2.2อัตราการออกกลางคันลดลง 
2.3นักเรียนทุกคนที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน มี
ความรับผิดชอบในการแก้ตัวและเรียนซ่อม 
2.4นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลงหรือไม่มี 
 

3 ส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3.1นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาช่วยเหลือ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง 
3.2นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมแนะแนว 
ช่วยเหลือให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ ที่ 4 :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้                    
อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยคนละ 1 
รายวิชา 
1.2ครุทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ ากว่าปีละ 40 
ชั่วโมง 
1.3ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการชั้น
เรียน 
1.4ครูทุกคนน าเสนอผลการสอนต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.5ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและ
นิเทศการสอนในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
1.6ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
1.7ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน 
สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความเผยแพร่ใน
ระดับโรงเรียนและเครือข่ายหรือระดับชาติ 
 

2 พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะใน
การส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน 

2.1บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 
 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประกอบวิชาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 

3.1ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3.2ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติ
คุณเป็นครูดีเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
3.3ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในวิชาชีพเมื่อมีคุณสมบัติ 
3.4ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

รับขวัญก าลังใจและสวัสดิการตามความ
เหมาะสมและสิทธิ์ 
3.5ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 
3.6ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับเครือข่ายหรือระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.1ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารจัดการ 
1.2ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารตามวงจร
คุณภาพของเดมม่ิง(PDCA) 
 
1.3โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) มาใช้ในกาบริหารจัดการ 
1.4โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง 
1.5โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ภายนอกระดับดีขึ้นไป 

2 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น                        
และหรือระดับประเทศ 

2.1โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับ
เดียวกัน 
2.2โรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างโรงเรียนใน
เครือข่าย 
2.3โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืน  

3 พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู่ให้มีคุณภาพเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า 

3.1โรงเรียนมีห้องมุด แหล่งสืบค้นออนไลน์ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

มัลติมีเดียที่ทันสมัย มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่านศึกษา
ค้นคว้า ทดลองของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า 

4 ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มีสถาบันและองค์กรต่างๆ
ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

4.1ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
4.2โรงเรียนศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุก
ภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4.3โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน 
ทั้งธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง 
4.4โรงเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากร
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา 
4.5โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
   4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
   4.7 ท านุบ ารุงและอุปถมัภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
   4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
   4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 
   4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
  นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
   3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   3.6 จัดระเบียบสังคม 
  นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
   5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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   5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
  นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
   6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
   6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
   6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 
   7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
   7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
   8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
   9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่ 
 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ า เป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
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 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง 
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กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑม์ีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
กลยุทธ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
 2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
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กลยุทธ์ 
 3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล 
 3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 
กลยุทธ์ 
 4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล 
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
กลยุทธ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ าสร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน 
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กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาตามความเห็นการประเมินรอบท่ี 3 โดย สมศ. 

ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เรียนควรได้รับค าปรึกษาและการแนะน า
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด ด้วย
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
ใช้เวลาว่างท าอาชีพไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะท่ี
ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษาควรมีการก าหนดและด าเนินงานโครงการที่ต่อต้าน
ยาเสพติดโดยตรงเพิ่มจากโครงการเดิม และด าเนินควบคู่กับโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาและ 
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง 

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ต่อเนื่องให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และสุขในการอ่านเช่น จัดกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหา แข่งขันการเปิดพจนานุกรม การเล่าเรื่องข่าว
ประจ าวัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 คิดเป็น ท าเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยตนเอง 
โดยการท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน และเป็น
ประเภทโครงงานตามลักษณะธรรมชาติวิชา ให้ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเภท คือ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส ารวจ 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานทฤษฎี 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การสอนแบบโครงงาน รายงาน และการ
แสวงหาผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการทั้งในสาระการเรียนรู้และ
ข้ามสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ครูมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมี
การน าผลจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนของครู ผลจาก
การประเมินแผนการจัดการสอน และผลจากการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ไปวางแผนพัฒนาครูแต่
ละคนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครู และครูควรน าผลจากการวัดผลประเมินผลและบันทึก
หลังสอนมาวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุ และพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุก
คน 

โครงการครูคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการแต่ งตั้ งที่ ปรึ กษา หรือ
อนุกรรมการเพ่ือแบ่งเบาภาระและเพ่ือให้เกิด มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
คลอคลุมพ้ืนที่มากขึ้น 
 
 

โครงการบริหารจัดการ 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในดีอยู่
แล้ว เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรจัดท า
ทะเบียนคุมเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบชัดเจนแก่การ
น าไปใช้ ซึ่งอาจจัดเก็บ/ควบคุมเป็นรายกลุ่มงานหรือรายมาตรฐานก็
ได้ สิ้นปีการศึกษามีการตรวจสอบและจ าหน่ายเอกสาร 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้าน “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่เด่นชัด
อยู่แล้ว สถานศึกษาจึงควรธ ารง รักษาผลการด าเนินงานดังกล่าวให้
ยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกรับทราบอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น 

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่เด่นชัดอยู่แล้ว เพ่ือความยั่งยืน 
สถานศึกษาควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนและขยายผลสู่ชุมชน 

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ผลการด าเนินโครงการพิเศษยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างของ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ข้อเสนอแนะของ สมศ แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
ระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        สถานศึกษามีผลการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือความเป็น
เลิศ สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ สวนผลไม้ 
พฤกษศาสตร์ และธนาคารต้นไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่าง
แท้จริง โดยการก าหนดให้มีโครงการรองรับและมีการประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชน องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โครงการครูคุณภาพ 

โครงการบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

รายการ จ านวนคน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 21 73,500.00  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 24 84,000.00  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 21 73,500.00  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น (คนละ 3,500) 66 231,000.00  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 18 68,400.00  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 34,200.00  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 30,400.00  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย (คนละ 3,800) 35 133,000.00  

เงินอุดหนุนเพ่ิมเติม คนละ 1,000 101 101,000.00  

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2561  13,186.84  

รวมทั้งหมด 101 478,186.84  
 

 เงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

รายการ จ านวนคน 
จ านวนเงิน หมาย

เหตุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

ชั้น ม.ต้น (440/ภาคเรียน) 66 29,040.00 29,040.00 58,080.00  

ชั้น ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 35 16,625.00 16,625.00 33,250.00  

ยอดยกมา ปี 2561  68,303.40  

รวม 101 45,665.00 45,665.00 159,633.40  
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โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

3. ประมาณการเงินระดมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวนคน 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จ านวนนักเรียน (คนละ 1,000) 101 80,000.00 80,000.00 160,000.00  

ยอดยกมา ปี 2561  72,988.72  

รวม 101 80,000.00 80,000.00 232,988.72  
 

สรุปประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 

รายการ ยอดยกมา งบประมาณปี 62 รวม หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว 13,186.84 465,000.00 478,186.84  
เงินระดมทรัพย์ 72,988.72 160,000.00 232,988.72  

รวม 711,175.56  
บริหารงานวิชาการ    (32.41%) - 230,500.00 230,500.00  
บริหารงานทั่วไป        (5.06%) - 36,000.00 36,000.00  
บริหารงานงบประมาณ(16.87%) - 120,000.00 120,000.00  
บริหารงานบุคคล      (35.22%) - 250,500.00 250,500.00  
ส ารองจ่าย              (10.43%) - 74,175.56 74,175.56  

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68,305.40 91,330.00 159,635.40  
กิจกรรมด้านวิชาการ    (40%) - 65,000.00 65,000.00  
กิจกรรมด้านคุณธรรม   (20%) - 20,000.00 20,000.00  
กิจกรรมด้านทัศนศึกษา (20%) - 30,000.00 30,000.00  
กิจกรรมบริการ ICT      (20%) - 20,000.00 20,000.00  

รวม 135,000.00  
รวมทั้งหมด 870,828.96  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ 

1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2 ส่งเสริมความสารถด้านดนตรี 
3 ส่งเสริมทักษะพิเศษด้านศิลปะ 
4 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
5 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

- 
25,000 
8,000 
5,000 
4,000 

นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นายภัสกร 

 42,000  
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์ 

1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
2 กิจกรรมวันส าคัญ 
3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

5,000 
10,000 

- 

นายธรรมรัตน์ 
นายธรรมรัตน์ 
นายชาตรี 

 15,000  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
นายชาตรี ชูโลก 

1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
2 กิจกรรมลูกเสือ/น.ศ.ท. 
3 สภานักเรียน 
4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
5 ส่งเสริมทักษะในการท างานการประกอบ
อาชีพสุจริต 
6 เศรษฐกิจพอเพียง 
7 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

20,000 
20,000 
2,000 
2,000 
1,000 

 
500 

- 

นายชาตรี 
นายขาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 

 45,500  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
นางสาววราภรณ์  สงวน
เกียรติ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ 
3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
4 นิเทศภายใน 
5 ชุมนุม 
6 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 1 คน 
7 ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
8 สอนซ่อม เสริมความรู้วิชาการ 

40,000 
20,000 

500 
500 

- 
55,000 

- 
- 

นางสาววราภรณ ์

นางสาววราภรณ ์

นางสาววราภรณ ์

นางสาววราภรณ ์

นายชาตร ี

นางสาวนิศากร 

นางสาวนิศากร 

นางสาววราภรณ ์
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โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

9 พัฒนาการเรียนการสอน - นางสาววราภรณ ์

 116,000  

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
นางสาวรัติยากร  เอกรัตน์ 

1 จัดปูายนิเทศ 
2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5 ทัศนศึกษา 
6 ห้องสมุด 
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 

- 
- 
- 
- 

30,000 
10,000 
25,000 

นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร 
นายชาตรี 
นายกิตติ 
นางสาวรัติยากร 

 65,000  
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ 

1 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/4ปี 
3 จัดท าระบบสารสนเทศ 
4 ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
5 รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
6 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

- 
2,000 
1,000 

- 
- 
 

3,000 

นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
นายกิตติ 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
 
นายอับดุลเลาะ 

 6,000  
ชุมชนสัมพันธ์ 
นายชาตรี  ชูโลก 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3 ศิษย์เก่า 
4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

11,000 
- 
- 

3,000 

นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายวีระศักดิ์ 
นางสาวนิภาพร 

 3,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะท่ี
ด ี
นายธรรมรัตน์  นิลพัฒน์ 

1. กีฬาภายใน/ภายนอก 
2. ปรับห้องพยาบาล 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
5. ทดสอบสมรรถภาพ 
6. อย.น้อย 

18,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 

 21,000  
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
นางสาวอุษา มากอินทร์ 

1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3 จัดหาทุนการศึกษา 
4 ประชุมผู้ปกครอง 
5 รายงานข้อมูลนักเรียนประจ าวัน 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 

- 

นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 

 6,000  
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
นายชาตรี  ชูโลก 

1 กิจกรรม 5 ส 
  - เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  - ปรับภูมิทัศน์ 
  - Big Cleaning Day 
2 อนุรักษ์พลังงาน 
3 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
4 สาธารณะประโยชน์ 

- 
 
 
 

- 
25,000 

- 

นายชาตรี 
 
 
 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 

 25,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
บริหารจัดการศึกษา 
นางเพชรี  เพชรน้อย 

1 ค่าสาธารณูปโภค 
2 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
5 การบริหารงาน  

- วิชาการ 
- ทะเบียนวัดผล 

6 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
และงานสารบรรณ 

85,000 
5,000 

25,000 
2,000 

 
37,000 
3,000 

- 

นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
 
นางสาววราภรณ ์

นางสาวนิศากร 
นายกิตติ 

 157,000  
 
 
กลุ่มบริหารบุคคล 
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ครูคุณภาพ 
นางสาวนิศากร สิทธิผล 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดหาครูผู้สอน 
3 เสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
4 การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 
5 การวิจัยพัฒนาการรียนรู้ 
6 พัฒนาการใช้ ICT 
7 พัฒนาการเรียนการสอน DLIT 
8 การสอนแบบโครงงาน 
9 การออกแบบ/วิเคราะห์เครื่องมือ
ประเมินผล 
10 การจัดท าแฟูมผลงาน 

50,000 
198,500* 

2,000 
- 
 

- 
20,000 

- 
- 
- 
 

- 

นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวสูไหวดา 
 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวรัติยากร 
นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 
 
นางสาวนิศากร 

 270,500  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

โครงการที่สนับสนุน ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ 

ปร
ัชญ

า 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

เอ
กล

ักษ
ณ

์ 

อัต
ลัก

ษณ
์ 

นโ
ยบ

าย
 ร

ัฐ 

1 โครงการใฝุรู้ ใฝุเรียน      
2 โครงการชุมชนสัมพันธ์      
3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน      
5 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
6 โครงการบริหารจัดการศึกษา      
7 โครงการครูคุณภาพ      
8 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
9 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้      
10 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะที่ดี      
11 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม      
12 โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย      
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการ สรุปความสัมพันธ์มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

มฐ ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ 
ความสอดคล้อง 

พันธ
กิจ 

กลยุทธ์ 
รร 

กลยุทธ์ 
สพฐ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 1
 ค

ุณ
ภา

พผ
ู้เรีย

น 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ท

าง
วิช

าก
าร

ขอ
งผ

ู้เรีย
น 

มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ (ดี) 

ใฝุรู้ ใฝุเรียน  1 2 

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา (ดี) 

ใฝุรู้ ใฝุเรียน  1 2 

มีความสามารถในการ
สร้ า งนวัตกรรม (ปาน
กลาง) 

การสอนแบบ
โครงงาน 

 1 2 

มีความสามารถในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร
สื่อสาร(ดี) 

ส่งเสริมการใช้ 
ICT 

 1 2 

มี ผลสั มฤทธิ์ ท า งกา ร
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา(ดี) 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 1 2 

มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ(ดี) 

แนะแนว  2 5 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

พึง
ปร

ะส
งค

์ขอ
ง

ผู้เ
รีย

น 

การมีคุณลักษณะและ
ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษาก าหนด(ดี) 

ปลูกฝังคุณธรรม  1 5 

ความภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย(ดี) 

อนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

 1 5 

ก า ร ย อ ม รั บ ที่ จ ะ อ ยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง

ปลูกฝังคุณธรรม  1 5 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

มฐ ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ 
ความสอดคล้อง 

พันธ
กิจ 

กลยุทธ์ 
รร 

กลยุทธ์ 
สพฐ 

และหลากหลาย(ดี) 
สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม(ดี) 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี 

 1 5 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 2
 ก

ระ
บว

นก
าร

บร
ิหา

รแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

ขอ
งผ

ู้บร
ิหา

ร 

 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน(ดีเลิศ) 

การบริหาร
จัดการ 

 5 2 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
(ดี) 

การบริหาร
จัดการ 

 5 2 

ด า เ นิ น ง า น พั ฒ น า
วิชาการที่ เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย(ดี) 

การบริหาร
จัดการ 

 5 2 

พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ(ดีเลิศ) 

ครูคุณภาพ  4 2 

จั ด ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้(ดี) 

การบริหาร
จัดการ 

 5 2 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 3
 ก

ระ
บว

นก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

กา
รส

แน
ที่เ

น้น
ผู้เ

รีย
นเ

ป็น
ส า

คัญ
 

 จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิ ดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได(้ดี) 

การสอนแบบ
โครงงาน 

 1 2 

ใ ช้ สื่ อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เ รี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้(ดี) 

ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

 3 5 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

มฐ ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ โครงการ 
ความสอดคล้อง 

พันธ
กิจ 

กลยุทธ์ 
รร 

กลยุทธ์ 
สพฐ 

การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก(ดี) 

การจัดการชั้น
เรียน 

 1 6 

ตรวจสอบและประเมิน
ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ 
แ ล ะ น า ผ ล ม า พั ฒ น า
ผู้เรียน(ดี) 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 1 5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และ ให้ ข้ อมู ลสะท้ อน
ก ลั บ เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้(ดี) 

ระบบประกันฯ  5 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ชื่อโครงการ  ใฝุรู้ใฝุเรียน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติ  วงษ์สมบูรณ์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น สิ่งที่จะต้องสอดแทรกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านใฝุรู้
ใฝุเรียนมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดค านวณ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการใฝุรู้ใฝุเรียน 
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี แม้ว่าการด าเนินการกิจกรรมอาจ
ไม่ต่อเนื่องหรือบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโครงการใฝุรู้ ใฝุเรียนขึ้น เพ่ือหากลยุทธ์ วิธีการและการจัด
กิจกรรมให้ต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม่เพ่ือกระตุ้น การใฝุรู้ ใฝุเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3.2 ส่งเสริมความสารถด้านดนตรี 
3.3 ส่งเสริมทักษะพิเศษด้านศิลปะ 
3.4 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
3.5 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
 

1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น 
2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
วิ เคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

ดี 
 
ดี 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายกิตติ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2 ส่งเสริมความสารถด้านดนตรี 
3 ส่งเสริมทักษะพิเศษด้านศิลปะ 
4 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
5 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 

 
นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นายภัสกร 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นายกิตติ 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายกิตติ 

 
5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2 ส่งเสริมความสารถด้านดนตรี 
3 ส่งเสริมทักษะพิเศษด้านศิลปะ 
4 ค่ายบูรณาการวิชาการ 
5 ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
25,000 
8,000 
5,000 
4,000 

- 
25,000 
8,000 
5,000 
4,000 

นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นายภัสกร 

รวมทั้งสิ้น 42,000  
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6.วิธีการประเมินผล 
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียนได้ เหมาะสม
ระดับชั้น 
2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การวิ เคราะห์  คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

- รายงานผลแต่ละกิจกรรม 
 

- แบบันทึกรายงานผล 
 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมระดับชั้น พัฒนาสูงขึ้น 
 7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายกิตติ  วงษ์สมบูรณ์) 

ต าแหน่งครู 
        วันที่  30 – 10 – 61  

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่ 1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่ 27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่ 28 – 11 - 61  
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ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเปูาหมายการด าเนินงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียน ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ จึงได้ด าเนินการน าผลการทดสอบ O-net ในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลเพ่ือน าไปวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อม ส าหรับการสอบระดับชาติ O-net ส าหรับในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ โรงเรียนได้เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด และสูงขึ้น 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ใน
ระดับ พอใช้ ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครู แม้กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ก็มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะมีส่วนที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ O-net ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
 โรงเรียนจึงจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ การทดสอบใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ ด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ 
 2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ 
3.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
3.4 นิเทศภายใน 

1. ร้อยละของผู้เรียนความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ร้อยละผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ 

ดี 
 

พอใช้ 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.5 ชุมนุม 
3.6 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 1 คน 
3.7 ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
3.8 สอนซ่อม เสริมความรู้วิชาการ 
3.9 พัฒนาการเรียนการสอน 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในด้าน
การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
 

ดี 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นางสาววราภรณ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ 
3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
4 นิเทศภายใน 
5 ชุมนุม 
6 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 1 คน 
7 ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
8 สอนซ่อม เสริมความรู้วิชาการ 
9 พัฒนาการเรียนการสอน 

 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 

 
นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์ 
นายชาตรี 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 
 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
นางสาววราภรณ์ 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นางสาววราภรณ์ 
 
 
นางสาววราภรณ์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ 
3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
4 นิเทศภายใน 
5 ชุมนุม 
6 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 1 คน 
7 ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
8 สอนซ่อม เสริมความรู้วิชาการ 
9 พัฒนาการเรียนการสอน 

- 
- 
- 
- 
- 

55,000 
- 
- 
- 

10,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30,000 
20,000 

500 
500 

- 
- 
- 
- 
- 

40,000 
20,000 

500 
500 

- 
55,000 

- 
- 
- 

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ ์

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ ์

นายชาตร ี

นางสาวนิศากร 

นางสาวนิศากร 

นางสาววราภรณ ์

นางสาววราภรณ ์

รวมทั้งสิ้น 116,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้ อยละของผู้ เ รี ยน
ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ร้อยละผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลสอบวัดระดับชาติ 
3. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน
ด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

- การรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา 

 
- การรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ 
 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา 

 
- แบบรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติ  
 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เป็นไปตามเกณฑ์ 
 7.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นไปตามเกณฑ์ 
 7.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นพัฒนาที่สูงขึ้น 
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    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 
ต าแหน่งครูช านาญการ 

        วันที่  30 – 10 – 61  

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่ 30 – 10 – 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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ชื่อโครงการ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักถ่ินฐานบ้านเกิดส านึกความเป็นไทย  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  ชูโลก 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยก าหนดจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
รักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ามีความรู้ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเวลาในการด าเนินการมีจ ากัด การด า เนินที่เป็นล าดับขั้นตอนและมีระยะเวลา
ก าหนดที่แน่นอน ท าให้การด าเนินงานต้องเร่งรัดด าเนินการ ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมที่ท าให้กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมขึ้น ให้เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อ่ืน 
รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรักชาติ ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม โดยการ
น ามาปฏิบัติน ามาประยุกต์ใช้กับทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

3.1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 กิจกรรมลูกเสือ/น.ศ.ท. 
3.3 สภานักเรียน 
3.4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
3.5 ส่งเสริมทักษะในการท างานการประกอบ
อาชีพสุจริต 
3.6 เศรษฐกิจพอเพียง 
3.7 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

1. ร้อยละผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.  ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท า
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
 

ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายอับดุลเลาะ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
2 กิจกรรมลูกเสือ/น.ศ.ท. 
3 สภานักเรียน 
4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
5 ส่งเสริมทักษะในการท างานการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
6 เศรษฐกิจพอเพียง 
7 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

 
ก.พ. 62 
ธ.ค. 61 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 
 
ม.ค. 62 
เม.ย. 62 

 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
 
นางสาววราภรณ์ 
นายชาตรี 
 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
นายชาตรี 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายชาตรี 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
2 กิจกรรมลูกเสือ/น.ศ.ท. 
3 สภานักเรียน 
4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
5 ส่งเสริมทักษะในการท างานการประกอบ
อาชีพสุจริต 
6 เศรษฐกิจพอเพียง 
7 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

5,000 
10,000 

- 
- 
- 
 
- 
- 

5,000 
10,000 

- 
- 
- 
 
- 
- 

10,000 
- 

2,000 
2,000 
1,000 

 
500 

- 

20,000 
20,000 
2,000 
2,000 
1,000 

 
500 
- 

นายชาตรี 
นายขาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
 
นางสาววราภรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 45,500  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
2.  ร้อยละ 80 ผู้เรียนไม่เพิกเฉย
ต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 

- การบันทึกข้อมูล 
- ประเมินผลคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
- รายงานผลการประเมิน

คุณลักษณะ 

- แบบบันทึก 
- แบบบันทึกคุณลักษณะ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
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7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 7.2 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
  
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายชาตรี  ชูโลก) 

ต าแหน่งครูช านาญการ 
        วันที่ 1 - 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่1 - 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11- 61 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งระบบ 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมฯ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัติยากร  เอกรัตน์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนควรจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จาก
สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยมีการประสานความร่วมมือกับ
แหล่งเรียนรู้ บิดา มารดา คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อีกครั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญท าให้เกิด
ความอบอุน่ ปลอดภัย สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากรู้ และเรียนรู้ได้ดีข้ึน 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนให้ความสนใจ กับสถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้ที่
ครูผู้สอนได้จัดให้แก่นักเรียน เยี่ยมชมบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน 
 2.2 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 จัดปูายนิเทศ 
3.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 

ดี 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.5 ทัศนศึกษา 
3.6 ห้องสมุด 
3.7 ห้องคอมพิวเตอร์ 

2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ดี 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นางสาวรัติยากร 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 จัดปูายนิเทศ 
2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5 ทัศนศึกษา 
6 ห้องสมุด 
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 

 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.พ. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
เม.ย. 62 

 
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร
นางสาวรัติยากร 
นายชาตรี 
นายกิตติ 
นางสาวรัติยากร 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นางสาวรัติยากร 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นางสาวรัติยากร 
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5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดปูายนิเทศ 
2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5 ทัศนศึกษา 
6 ห้องสมุด 
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

30,000 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

10,000 
25,000 

- 
- 
- 
- 

30,000 
10,000 
25,000 

นางสาวรัติยา
กรนางสาวรัติ
ยากรนางสาว
รัติยากร
นางสาวรัติยา
กร 
นายชาตรี 
นายกิตติ 
นางสาวรัติยา
กร 

รวมทั้งสิ้น 65,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

- แบบบันทึกสถิติ 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน 
 7.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
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    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวรัติยากร  เอกรัตน์) 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

        วันที่ 30 – 1 - 61   

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภารณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่ 1- 11- 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่ 27- 11- 61  

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28- 11- 61 
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ชื่อโครงการ  อนุรักษ์ความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักถ่ินฐานบ้านเกิดส านึกความเป็นไทย  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือ
ประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักตรัย
สิกขาอย่างบูรณาการ และนักเรียนมีความสามารถภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนได้มองเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมดีขึ้นซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนซึ่งมีส่วนท าให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แต่ยังต้องมีการ
พัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยให้เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
3.2 กิจกรรมวันส าคัญ 
3.3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 

ร้อยละของผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ดี 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายอับดุลเลาะ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
2 กิจกรรมวันส าคัญ 
3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 

 
นายธรรมรัตน์ 
นายธรรมรัตน์ 
นายชาตรี 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นายธรรมรัตน์ 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายธรรมรัตน์ 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
2 กิจกรรมวันส าคัญ 
3 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,000 
10,000 

- 

5,000 
10,000 

- 

นายธรรมรัตน์ 
นายธรรมรัตน์ 
นายชาตรี 

รวมทั้งสิ้น 15,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ

- บันทึกข้อมูล 
- รายงานคุณลักษณะ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบรายงานคุณลักษณะ 
- แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายธรรมรัตน์  นิลพัฒน์) 

ต าแหน่งพนักงานราชการครู 
        วันที่ 1- 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่2- 11- 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งระบบ 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเลาะ  ดาระเซาะ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมายเพ่ือมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนา
ของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นการ าก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครู คุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
โดยได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน จึง
ได้ท าโครงการประกันคุณภาพภายใน 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับ ดี ยังมีกระบวนการท างานและการก าหนด
มาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 2.3 เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระกับสูง 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

3.1 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/4ปี 
3.3 จัดท าระบบสารสนเทศ 
3.4 ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
3.5 รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3.6 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

1. การจัดวางระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ รูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระกับสูง 
 

พอใช้ 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายอับดุลเลาะ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/4ปี 
3. จัดท าระบบสารสนเทศ 
4. ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
5. รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
6. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา 
(SAR) 

 
ส.ค. 61 
ส.ค. 61 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 
 
เม.ย. 62 

 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
นายกิตติ 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
 
นายอับดุลเลาะ 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
นายอับดุลเลาะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายอับดุลเลาะ 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.1 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/4ปี 
3.3 จัดท าระบบสารสนเทศ 
3.4 ติดตาม/รายงาน กิจกรรม โครงการ 
3.5 รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
3.6 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1,000 

- 
- 
- 
- 

- 
1,000 
1,000 

- 
- 

3,000 

- 
2,000 
1,000 

- 
- 

3,000 

นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
นายกิตติ 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 
นายอับดุลเลาะ 

รวมทั้งสิ้น 6,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษาจัดวางระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ รูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการว า ง ระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3.พ่ อ  แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหาร

- การประกาศมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

- การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดประเมินคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี 
- การเผยแพร่การประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
- จัดท ารายงานโครงการ 
- จัดท ารายงาน SAR 
- การประเมินความพ่ึงพอใจของผู้

- ประกาศมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปี 
- การเผยแพร่ผ่านช่องทาง

โซเซียล 
- แบบรายงานโครงการ 
- รายงาน SAR 

 - แบบประเมินความพ่ึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
และการจัดการของสถานศึกษาใน
ระกับสูง 

ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 7.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี
 7.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระกับสูง 
 
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายอับดุลเลาะ  ดาระเซาะ) 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
        วันที่ 30 – 10 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววราภรณ์  สงวนเกียรติ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
         วันที ่1- 11- 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27- 11- 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28- 11- 61 
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ชื่อโครงการ  ชุมชนสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  ชูโลก 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วน เช่นครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้มีจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าชุมชนเข้ามาทีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย
และมีข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วมไม่ชัดเจน ท าให้รูปแบบการบริหารการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาการสัมพันธ์ชุมชนขึ้นให้มีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในทุกภาคส่วน และชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการได้บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3.3 ศิษย์เก่า 
3.4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
2 โรงเรียนบริหารจัดการได้บรรลุตาม
มาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 

ดี 
 
ดี 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
 3 ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ 

ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

ดี 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายชาตรี 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2 ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3 ศิษย์เก่า 
4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

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

 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายวีระศักดิ์ 
นางสาวนิภาพร 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นายชาตรี 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายชาตรี 
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5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
3 ศิษย์เก่า 
4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

11,000* 
- 
- 

3,000 

11,000 
- 
- 

3,000 

นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายวีระศักดิ์ 
นางสาวนิภาพร 

รวมทั้งสิ้น 3,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนบริหารจัดการได้บรรลุ
ตามมาตรฐานและเปูาหมายที่
ก าหนด 
3. ชุมชนเกิดความพึงพอใจ 
ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

- การรายงานกิจกรรม 
- การรายงานการประชุม 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงานกิจกรรม 
- แบบบันทึกการประชุม 
- แบบประเมิน 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.2 โรงเรียนบริหารจัดการได้บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่ก าหนด 
 7.3 ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายชาตรี  ชูโลก) 

ต าแหน่งครูช านาญการ 
        วันที่ 30 – 10 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายภัสกร  ชูส่งแสง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         วันที ่1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 

 

*ใช้งบจัดสรรการประชุม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษา  มากอินทร์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่ง
อยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก 
ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน 
เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว ท าให้เกิดพฤติกรรมในทางลบหลายด้าน 
เช่นการไม่ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืนก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ขาดการทีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท างาน และมีปัญหาที่เกิดจากทางเพศ ซึ่งอาจท าให้เกิดล่อลวง 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับ ดี ยังมีต้องมีกระบวนการที่ต้องพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นรูปธรรม จริงจังและต่อเนื่อง เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผน และขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหาให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไข ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.3 จัดหาทุนการศึกษา 
3.4 ประชุมผู้ปกครอง 

1. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
2. ร้อยละของผู้เรียน รู้และมีวิธีการ
ปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 

ดี 
 
ดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.5 รายงานข้อมูลนักเรียนประจ าวัน 
 

รังแก 
 

 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นางสาวอุษา 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3 จัดหาทุนการศึกษา 
4 ประชุมผู้ปกครอง 
5 รายงานข้อมูลนักเรียนประจ าวัน 

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

 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นางสาวอุษา 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นางสาวอุษา 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3 จัดหาทุนการศึกษา 
4 ประชุมผู้ปกครอง 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 

นางสาวอุษา 
นางสาวอุษา 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวอุษา 
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ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

5 รายงานข้อมูลนักเรียนประจ าวัน - - - - นางสาวอุษา 
รวมทั้งสิ้น 6,000  

6.วิธีการประเมินผล 
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย 
2. ร้อยละของผู้เรียน รู้และมี
วิ ธี การปูองกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก 

- การรายงานผลระบบดูแลฯ 
- การรายงานข้อมูลประจ าวัน 
- การรายงานผลคุณลักษณะฯ 

- แบบบันทึกระบบดูแล 
- แบบรายงานข้อมูลประจ าวัน 
- แบบรายงานคุณลักษณะ 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 7.2 ผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอุษา  มากอินทร์) 
ต าแหน่งครูช านาญการ 

        วันที่  1- 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายภัสกร  ชูส่งแสง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         วันที ่1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

ชื่อโครงการ  โรงเรียนส่งเสรมิสุขภาวะที่ดี 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมรัตน์  นิลพัฒน์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีสุขภาวะที่ดีนั้น ต้องวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ท าให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวะที่
คุกคามต่อสุขภาพได้โรงเรียนจึงได้จัดพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีเพ่ือมุ่งเน้นให้แสดงออกที่เหมาะสมของตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ ที่ไม่พ่ึงประสงค์โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้อยู่เสมอ 
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีความรู้และทักษะ วีธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในระดับ ดี ยังมีกระบวนการท างานและการก าหนด
มาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษายังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพ่ือพัฒนากระบวนการ
รักษาสุขภาพ และการรักษาอารมณ์ สุขภาพจิตที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 กีฬาภายใน/ภายนอก 
3.2 ปรับห้องพยาบาล 
3.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.4 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
3.5 ทดสอบสมรรถภาพ 
3.6 อย น้อย 

1. ร้อยละนักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง 
2. ร้อยละผู้เรียนรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 

ดี 
 
ดี 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายธรรมรัตน์ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1. กีฬาภายใน/ภายนอก 
2. ปรับห้องพยาบาล 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
5. ทดสอบสมรรถภาพ 
6. อย.น้อย 

 
ก.ค. 62 
พ.ค. 62 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 

 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นายธรรมรัตน์ 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายธรรมรัตน์ 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กีฬาภายใน/ภายนอก 
2. ปรับห้องพยาบาล 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
5. ทดสอบสมรรถภาพ 
6. อย.น้อย 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

18,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

18,000 
2,000 

- 
1,000 

- 
- 

นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 
นายภัสกร 
นายธรรมรัตน์ 

รวมทั้งสิ้น 21,000  
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6.วิธีการประเมินผล 
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 70 นักเรียนมีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2. ร้อยละ 70 ผู้เรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 

- บันทึกข้อมูล 
- ประเมินผล 
- รายงานผล 

แบบบันทึก/สรุป 
สรุปผลการประเมิน 
แบบรายงานผล 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 7.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ส่งผลดีต่อการเรียน 
 7.3 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสุขภาพกาย 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายธรรมรัตน์  นิลพัฒน์) 
ต าแหน่งพนักงานราชการ 

        วันที่ 1 - 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายภัสกร  ชูส่งแสง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
         วันที ่ 1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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ชื่อโครงการ  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  ชูโลก 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางจัด
การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ พัฒนาดูแลสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกของนักเรียน อันจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียนร้อย ภายในโรงเรียนที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ย่อมหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนัก และ
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อส่วนรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
  
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.1 กิจกรรม 5 ส 
3.2 อนุรักษ์พลังงาน 
3.3 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
3.4 สาธารณะประโยชน์ 

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ดี 
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นายอับดุลเลาะ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 กิจกรรม 5 ส 
2 อนุรักษ์พลังงาน 
3 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
4 สาธารณะประโยชน์ 

 
พ.ค. 61 
พ.ค. 61 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 

 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
นายชาตรี 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นายชาตรี 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรม 5 ส 
  - เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  - ปรับภูมิทัศน์ 
  - Big Cleaning Day 
2 อนุรักษ์พลังงาน 
3 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
4 สาธารณะประโยชน์ 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
 
- 

25,000 
- 

- 
 
 
 
- 

25,000 
- 

นายชาตรี 
 
 
 
นายชาตรี 
นายชาตรี 
นายชาตรี 

รวมทั้งสิ้น 25,000  
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6.วิธีการประเมินผล 
ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

- การรายงานข้อมูล - แบบรายงาน 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 7.2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  
 
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นายชาตรี  ชูโลก) 

ต าแหน่งครูช านาญการ 
        วันที่ 30 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายภัสกร  ชูส่งแสง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         วันที ่1 - 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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ชื่อโครงการ  บริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพชรี  เพชรน้อย 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้บุคคลหลายฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา กระจายอ านาจการบริหารงานตามโครงสร้าง มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์
จากการระดมทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้ปรับกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยมีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนมีแผนและด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมกลุ่มงานทั้ง 4 ซึ่งสามารถตรวจ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
ชัดเจน แต่ยังมีส่วนที่ต้องส่งเสริมให้มีทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 2.2 สถานศึกษามีแผนและการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม 
 2.3 สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 
ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

3.1 ค่าสาธารณูปโภค 
3.2 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
3.3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
3.4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
3.5 การบริหารงาน 4 กลุ่มงาน 
3.6 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
และงานสารบรรณ 

1. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม 
3. สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและ
ประ เมิ นผลการบริ ห า รและการจั ด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นางเพชรี 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 ค่าสาธารณูปโภค 
2 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
5 การบริหารงาน 4 กลุ่มงาน 
6 การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศและงานสารบรรณ 

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

 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
นางเพชรี 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขพัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นางเพชรี 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าสาธารณูปโภค 
2 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
5 การบริหารงาน  

- วิชาการ 
- ทะเบียนวัดผล 

6 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
และงานสารบรรณ 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

85,000 
5,000 

- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 

25,000 
2,000 

 
37,000 
3,000 

- 

85,000 
5,000 

25,000 
2,000 

 
37,000 
3,000 

- 

นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
นางเพชรี 
 
นางสาววราภรณ ์

นางสาวนิศากร 
นายกิตติ 

รวมทั้งสิ้น 157,000  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษามีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม 
3. สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัด

- การรายงานกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงานกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 7.2 สถานศึกษามีแผนและการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม 
 7.3 สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
 
 

    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
(นางเพชรี  เพชรน้อย) 

ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
        วันที่ 1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางเพชรี  เพชรน้อย) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
         วันที ่1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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ชื่อโครงการ  ครูคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิศากร  สิทธิผล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

.......................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความ
ถนัดเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนวิชาต่างๆ จึงเป็นส่วนส าคัญ ที่จะผลักดันให้
เกิดการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเกิดประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นนั้นมีบทบาทน้อย จึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาคุณครู เพ่ือให้เกิดและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.2 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2.3 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 2.4 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรม/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมาย 

ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2 จัดหาครูผู้สอน 
3 เสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
4 การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ

ดี 
 
ดี 
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ชื่อกิจกรรม ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
5 การวิจัยพัฒนาการรียนรู้ 
6 พัฒนาการใช้ ICT 
7 พัฒนาการเรียนการสอน DLIT 
8 การสอนแบบโครงงาน 
9 การออกแบบ/วิเคราะห์เครื่องมือประเมินผล 
10 การจัดท าแฟูมผลงาน 

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์
ค ว า ม รู้  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
3 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
4 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลา 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (P)  1. ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ โครงการ 
3. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ส.ค. 61 นางสาวนิศากร 

2.ขั้นด าเนินการ (D) จัดกิจกรรม 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดหาครูผู้สอน 
3 เสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
4 การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 
5 การวิจัยพัฒนาการรียนรู้ 
6 พัฒนาการใช้ ICT 
7 พัฒนาการเรียนการสอน DLIT 
8 การสอนแบบโครงงาน 
9 การออกแบบ/วิเคราะห์เครื่องมือ
ประเมินผล 
10 การจัดท าแฟูมผลงาน 

 
ส.ค. 62 
ส.ค. 62 
ส.ค. 62 
พ.ค. 62 
 
ต.ค. 61–ส.ค. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
เม.ย. 62 

 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวสูไหวดา 
 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาวรัติยากร 
นายกิตติ 
นางสาววราภรณ์ 
นางสาววราภรณ์ 
 
นางสาวนิศากร 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

 
 
 
นางสาวนิศากร 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) 

1. น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไข
พัฒนาต่อไป 
2. จัดเตรียมท าโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 
 
ต.ค. 61-ก.ย. 62 
 

นางสาวนิศากร 

5. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. จัดหาครูผู้สอน 
3 เสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
4 การสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ
สอน 
5 การวิจัยพัฒนาการรียนรู้ 
6 พัฒนาการใช้ ICT 
7 พัฒนาการเรียนการสอน DLIT 
8 การสอนแบบโครงงาน 
9 การออกแบบ/วิเคราะห์เครื่องมือ
ประเมินผล 
10 การจัดท าแฟูมผลงาน 

- 
198,500* 

- 
- 
 
- 

10,000 
- 
- 
- 
 
- 

50,000 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 

2,000 
- 
 
- 

10,000 
- 
- 
- 
 
- 

50,000 
198,500* 

2,000 
- 
 

- 
20,000 

- 
- 
- 
 

- 

นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวนิศากร 
นางสาวสูไหวดา 
 
นางสาววราภรณ ์

นางสาวรัติยากร 
นายกิตติ 
นางสาววราภรณ ์
นางสาววราภรณ ์

 
นางสาวนิศากร 

รวมทั้งสิ้น 270,500  
6.วิธีการประเมินผล 

ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสาร และสื่อการเรียนการ

สอน 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

- แบบรายงานผล 
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ประเด็น วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

- การออกแบบเครื่องมือวัดผล 
- การรายงานผล 

- แบบเครื่องมือวัดผล 
- แบบรายงานผล 

3 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- การออกแบบเครื่องมือวัดผล 
- การรายงานผล 

- แบบเครื่องมือวัดผล 
- แบบรายงานผล 

4 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

- การออกแบบเครื่องมือวัดผล 
- การรายงานผล 

- แบบเครื่องมือวัดผล 
- แบบรายงานผล 

สรุปผลรายงานโครงการ 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเปูาหมายผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
 7.4 ครูมีผลงาน เช่น คู่มือการสอนสื่อการสอน สิ่งประดิษฐ์แบบจ าลองงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7.5 ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายและการจัดการเรียนการสอน 
 7.6 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง 
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    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวนิศากร  สิทธิผล) 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

        วันที่ 1 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนิศากร  สิทธิผล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
         วันที ่1 - 11 - 61 

        ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
        วันที ่27 – 11 - 61 

        ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วันที ่28 – 11 - 61 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามฝ่ายบริหารงาน/กลุ่มสาระ 

ที่ ชื่อกิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

ผู้ร
ับผิ

ดช
อบ

 

หม
าย

เห
ต ุ

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) 
ระดม
ทรัพย์ วิชาการ 

คุณ 
ธรรม 

ทัศน
ศึกษา 

ICT 

 ฝ่ายบริหารงานวชิาการ         

1 นาฏศิลป์สู่ชุมชน 5,000      อ.ธรรมรัตน์   

2 กิจกรรมวันส าคัญ 10,000      อ.ธรรมรัตน์   

3 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

10,000      อ.กิตต ิ   

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  20,000      อ.วราภรณ์   

5 
ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะพิเศษ
ทางด้านศิลปะ  

8,000      อ.อุษา   

6 กีฬาภายนอก 8,000      อ.ภัสกร   

7 กีฬาภายใน 10,000      อ.ภัสกร   

8 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
พลศึกษา 

4,000      อ.ภัสกร   

9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3,000      อ.อับดุลเลาะ   

10 การบริหารงานวิชาการ 37,000      อ.วราภรณ์   

11 เศรษฐกิจพอเพียง 500      อ.วราภรณ์   

12 แนะแนวและทุนการศึกษา  1,000      อ.วราภรณ์   

13 ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี  25,000      อ.วราภรณ์   

14 นิเทศภายใน 500      อ.วราภรณ์   

15 ส่งเสริมการใช้ ICT     20,000  อ.รัติยากร   

16 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  40,000     อ.วราภรณ์   

17 กิจกรรมลูกเสือ  20,000     อ.ชาตรี   

18 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม   20,000    อ.ชาตรี   

19 ทัศนศึกษา    30,000   อ.ชาตรี   

20 ค่ายบูรณาการวิชาการ  5,000     อ.วราภรณ์   

21 บริหารงานทะเบียนและวัดผล 3,000      อ.นิศากร   

22 
ส่งเสริมทักษะในการท างานและ
ประกอบอาชีพสุจริต 

1,000      อ.ชาตรี   

24 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 2,000      อ.ชาตรี   

25 จ้างวิทยากรท้องถิ่น 55,000      อ.นิศากร   

26 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 500      อ.วราภรณ์   

27 สภานักเรียน 2,000      อ.ชาตรี   

28 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ฯ 25,000      อ.รัติยากร  

          

รวมทั้งหมด 235,000 65,000 20,000 30,000 20,000    
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รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามฝ่ายบริหารงาน/กลุ่มสาระ 

ที่ ชื่อกิจกรรม 

จ านวนเงิน (บาท) 

ผู้ร
ับผิ

ดช
อบ

 

หม
าย

เห
ต ุ

เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี) 
ระดม
ทรัพย์ วิชาการ 

คุณ 
ธรรม 

ทัศน
ศึกษา 

ICT 

 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ         

29 จัดซื้อวัสดุส านักงานบริหาร รร 25,000      อ.เพชร ี  

30 ช าระค่าสาธารณูปโภค 85,000      อ.เพชร ี  

31 จัดซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000      อ.เพชร ี  

32 พัฒนาระบบการเงิน พัสดุ 2,000      อ.เพชร ี  

33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ 1,000      อ.กิตต ิ  

34 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 2,000      อ.อับดุลเลาะ  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         

35 ห้องพยาบาล 3,000      อ.ธรรมรัตน์  

36 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000      อ.อุษา  

37 งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 3,000      อ.นิภาพร  

38 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ม 25,000      อ.ชาตรี  

39 ประชุม คกก สถานศึกษา       อ.ชาตรี  

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล         

40 จัดหาครูผู้สอน      198,500 อ.นิศากร  

41 พัฒนาครูและบุคลากรฯ 50,000      อ.นิศากร  

42 เสริมขวัญและก าลังใจบุคลากรฯ 2,000      อ.นิศากร  

รวมทั้งหมด 208,000 65,000 20,000 30,000 20,000 198,500   
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ส่วนที่ 5 

การก ากับติดตาม ประเมนิ และรายงานผล 
1. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน
นโยบายแผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/
โครงการเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 งานนโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตามงาน/โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด าเนินการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณ
ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
2. การนิเทศติดตาม 

2.1 ฝุายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ 
และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่ม และ
น าไปมอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1 เล่ม 

2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
3. การประเมินผล 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
3.2 ก าหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดท าเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ด าเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

4. การจัดท ารายงานประจ าปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  โรงเรียนน้ ารอบวทิยา 

 
 
 
 

โครงการ .............................................................. 
มาตรฐานที่ ................. 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนน้ ารอบวิทยา  
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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บันทึกข้อความ 
โรงเรียนน้้ารอบวิทยา อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที ่........................... วันที่ ..........  เดือน  ............................................  พ.ศ. .......... 
เรื่อง  รายงานการด้าเนินงานโครงการ 
............................................................................................................................. .............................................. 
เรียน  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 

ข้าพเจ้า............ ..............................................  ต้าแหน่ง............................................ ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ..................... ................................................... ...........................................         
ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 2561  เพ่ือด้าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ คือ  1) ....................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................. ......................................................  
โดยมีระยะเวลาการด้าเนินงานระหว่างวันที่  .......................................  ถึง  วันที่  ............................... .......... 

บัดนี้ โครงการ ..................................................... ........................................................ ได้ด้าเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ........................................................... ตาม
แบบรายงานการด้าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

 ............................................................) 
                   ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงชื่อ 
 ............................................................) 

                                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหาร...................................... 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
.................................................................................................... ..........................................................................
........................................................................................................................ ...................................................... 

 
                    ลงชื่อ 

              (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
                                                                                          ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
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ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินงานโครงการ............................................................................... จัดท าขึ้นเพ่ือ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การด าเนินงานที่ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหาร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐาน
ทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

              กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ......
                                        วัน/เดือน/ปี 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ..............................................................   1 
ค าน า  ....................................................................................................................... .............................   2 
สารบัญ  ..................................................................................................................... ............................   3 
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  ...................................................................................................   4 
ภาคผนวก  .................................................................................................................... .........................   5 

- ประมวลภาพการด าเนินงาน  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ   
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี)  
- จดหมายเชิญเป็นวิทยากร (ถ้ามี)  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ (ถ้ามี)  
- เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ  2562 

 
1.  ชื่อโครงการ  ......................................................................................................... ......................................... 
2.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่  ......................................................................................................................... .... 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  .............................................................................................. 
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................  
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................ 
กลุ่มบริหาร        ............................................................................................ 

5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 ............................................................................................................................. .................................. 
     5.2 ...................................................................................... ......................................................................... 
     5.3 ............................................................................................................................. .................................. 
     5.4 ................................................................................................................................. .............................. 
6.  เป้าหมาย 
     6.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  ........................................................................................................................................... ................... 
  ............................................................................................................. ................................................. 
  ..................................................................................................................................... ......................... 
  ..............................................................................................................................................................  
     6.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ............................................................................................................... ................................................. 
 ....................................................................................................................................... ......................... 
 ....................................................................................................................................... ......................... 
 ........................................................................................................ ........................................................ 
7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ....................................................................................................................................... ......................... 
 ......................................................................................................................................... ....................... 
 .......................................................................................................... ...................................................... 
 ....................................................................................................................................... ......................... 
 ................................................................................................................................................................  
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8.  การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการ  .......................................  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  ...........  กิจกรรม 
โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม .....................................................................  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................. .......................
............................................................. 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ...................................................................  ณ  ..................................... ............................. 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๒. กิจกรรม .....................................................................  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................. .......................................................
............................................................. 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ...................................................................  ณ  .............................. .................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   

๓. กิจกรรม .....................................................................  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
......................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
.................................................................................................................................... .....................
............................................................. 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ...................................................................  ณ  ..................................................................  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จ านวน  ..................  คน   
 
9.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการ ............................................................. ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ............................................................................................................................. ............................ 
๒. ...................................................................................................... ................................................... 
๓. ............................................................................................................................. ............................ 
๔. .........................................................................................................................................................  
๕. ............................................................................................................................. ............................ 
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10.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       10.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.    
2.    
3.    
4.   

        10.2  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   .................. 

       อยู่ในระดับ  .................. 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

11.  งบประมาณ 
       11.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ 

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

       11.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  2. งบประมาณที่ใช้ไป  ..........................................  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
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12.  สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการ  ....................................................................................  มีข้อค้นพบ  

ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 

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

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

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

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 

 
 
                   ลงชื่อ................................................................. 

     (................................................................) 
               ผู้รายงาน 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 

โครงการ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนน  ารอบวทิยา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนน  ารอบวิทยา สพม.11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักฐานอื่นๆ ประกอบการรายงานผล  (ตามที่ปรากฏในสารบัญ) 
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ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
ที่    153 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริ หาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่  16 
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนน้ ารอบวิทยา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี       
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ    
1. นายพีรพงษ์ ทรรพคช ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ   กรรมการ 
3. นายภัสกร ชูส่งแสง  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
4. นางเพชรี เพชรน้อย หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
5. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้าฝุายบริหารบุคคล    กรรมการ 
6. นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ หัวหน้างานแผนงาน     กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ   
1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นายชาตรี ชูโลก  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
3. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  กรรมการ 
4. นางเพชรี เพชรน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวสูไหวดา สันนก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
          /7.นายภัสกร... 
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7. นายนายภัสกร ชูส่งแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นางสาวอุษา มากอินทร์         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  กรรมการ 
9. นางสาวรัตติยากร เอกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ กรรมการ 
10. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้างานพัสดุ      กรรมการ 
11. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
12. นางสาวอุษา มากอินทร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
13. นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์  หัวหน้างานห้องพยาบาล    กรรมการ 
14. นางสาวนิภาพร พรมชู  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
15. นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ  หัวหน้างานแผนงาน                       กรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี  พ.ศ.2560-2564  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  น าข้อมูลผลการประเมิน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 
2561 ของฝุาย/หมวด/งาน 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝุาย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพระยะ 5 
ปี พ.ศ.2560-2564  สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  2555 แผนกลยุทธ์หลักของโรงเรียนทั้ง 5 
แผนกลยุทธ์หลัก 

4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆแต่ละฝุาย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆแต่ละ
ฝุาย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562  โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ   

   ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความรับผิดชอบเกิดดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  
   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

 

 (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
ที่     154 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
----------------------------------- 

เพ่ือให้การตืดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนน้ า
รออบวิทยา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โรงเรียนขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ    
1. นายพีรพงษ์ ทรรพคช ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ   กรรมการ 
3. นายภัสกร ชูส่งแสง  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
4. นางเพชรี เพชรน้อย หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
5. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้าฝุายบริหารบุคคล    กรรมการ 
6. นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ หัวหน้างานแผนงาน     กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน   
1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ หัวหน้าฝุายริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นายชาตรี ชูโลก  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
3. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  กรรมการ 
4. นางเพชรี เพชรน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวสูไหวดา สันนก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
7. นายนายภัสกร ชูส่งแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นางสาวอุษา มากอินทร์         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  กรรมการ 
9. นางสาวรัตติยากร เอกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ กรรมการ 
10. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้างานพัสดุ      กรรมการ 
          /11.นางสาวนิศากร 
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11. นางสาวนิศากร สิทธิผล  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
12. นางสาวอุษา มากอินทร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
13. นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์  หัวหน้างานห้องพยาบาล    กรรมการ 
14. นางสาวนิภาพร พรมชู  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
15. นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ  หัวหน้างานแผนงาน                       กรรมการและเลขานุการ  
       

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 

 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเกิดดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  27 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนน้ ารอบวิทยา ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                 
ที ่                                   วันที ่  27  พฤศจิกายน  2561            .    
เรื่อง    ขออนุมัติและประกาศใช้แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่  16 
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

 ในการนี้   โรงเรียนน้ ารอบวิทยา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจั ดการศึกษาจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  แล้ว  จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1.  จัดท าประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้

ประชาชนในพื้นท่ี ทราบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

     
 

      ( นายพีรพงษ์  ทรรพคช ) 
      ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา   

ค้าสั่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
    อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

    ( นายภิญโญ  แป้นจันทร์ ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

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

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่  16 
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

  บัดนี้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ ารอบวิทยา  จึงประกาศใช้แผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน าไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  
แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่  www.namrobwittaya.com   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
 
 
                (นายภิญโญ แป้นจันทร์) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
 
 

   
 

 


