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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการการศึกษา 

บทน า 

ความเป็นมา 

             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560  ได้เล็งเห็นและตระหนักในการให้
ความส าคัญของการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองของประเทศ  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้คนไทยเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต และในหมวด 5 มาตรา 54  ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องด
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  เพ่ือปฏิรูปการศึกษา
ไทย ดังนี้ 
          มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข  
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 8 การจัดการ
ศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) 
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
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มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 

มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุด ต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

 

สภาพปัจจุบัน 
 

1. ประวัติโรงเรียนสุทธสิริโสภา 
โรงเรียนสุทธสิริโสภาตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2507  เดิมชื่อว่าโรงเรียนสันติราษฏร์ชายแดน  ท าการสอนโดย

ต ารวจตระเวนชายเดนหมวด  418  ค่ายเสนีย์รณยุทธ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป. 1 - ป. 4  ต่อมา  วันที่ 5 มิถุนายน 
พ.ศ.2511 พระบรมวงศ์เธอฯพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา  ได้ทูลเกล้าถวายเงินจ านวน 50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) สร้างอาคารเรียน  โดยชาวบ้านเป็นแรงงาน  สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน  เมื่อ
วันที่  27 เมษายน  2512  พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนสุทธสิริโสภา” จนปี  พ.ศ. 2515 ต ารวจตระเวนชายแดน
ได้โอนให้องค์การบริหารจังหวัดหนองคาย โดยมีนายแก้ว  พรมสูตร มาบรรจุครูสายผู้สอน  จนวันที่  15  มิถุนายน  
2515  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้ส่งนายเฉลิม  สินธิสุทธิ์  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  

ปัจจุบันโรงเรียนสุทธสิริโสภาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนแบบสหศึกษา 
ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตบริการ 4 หมู่บ้าน 
คือ บ้านโนนดู่ หมู่ที ่4  บ้านโนนดู่  หมู่ที ่ 9  บ้านโนนดู่  หมู่ที ่ 11 และบ้านโนนเรียง  หมู่ที่  3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนทั้งสิ้น  164  คน ข้าราชการครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน 
ครธูุรการ  1  คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  นายเอกศักดิ์  แสนวัง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   

2.   ที่ตั้ง 

โรงเรียนสุทธสิริโสภา  ตั้งอยู่บ้านโนนดู่  หมู่  9  ต าบลนาทับไฮ  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
สภาพทางภูมิศาสตร์  เป็นพื้นที่ราบ   ได้รับผลกระทบในฤดูฝน  เกิดน้ าท่วมขังบริเวณโรงเรียน  
สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหา

รายได้ด ารงชีวิตจาก เกษตรกรรม ค้าขาย และ รับจ้างทั่วไปตามล าดับ 
สภาพทางสังคม  ประเพณี  และ วัฒนธรรม   ประชากรในเขตบริการ เป็นสังคมแบบชนบทให้ความ

ช่วยเหลือเอ้ืออารีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเห็นใจผู้ได้รับความเดือนร้อน ส่วนด้านประเพณีวัฒนธรรมจะมี
งานประเพณีท้ัง 12 เดือน มีวัฒนธรรมที่ดีงาม  
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สภาพการคมนาคม  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างอ าเภอ  นั้นสัญจรโดย ทางรถยนต์  
รถจักรยานยนต์  สามล้อเครื่อง  

สภาพทางการใช้เทคโนโลยี  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ชุมชนมีความต้องการ
บริโภค คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สื่อในการรับข่าวสารและเครื่องใช้ในครัวเรือนแทบทุกชนิด ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ล้ า
ยุค 

สภาพด้านการเมืองและกฎหมาย  ในปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวในด้านกฎหมายโดยเฉพาะการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การรู้จักสิทธิ และ หน้าที่ของพลเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งทุกระดับ ประชาชนค่อนข้างเข้าใจ รู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดีมีอุดมการณ์มากขึ้น 
แต่ก็ยังมีเป็นบางส่วนที่เลือกโดย เห็นแก่อามิสสินจ้าง 
 
3. ปรัชญา/สุภาษิต ค าขวัญ และสีประจ าโรงเรียน 
        ปรัชญา/สุภาษิต 
                                                                  สวุชิาโน  ภว   โหตุ 
                        ผู้มีความรู้ดี     เป็นผู้เจริญ 
             ค าขวัญ  
                                           สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี 
         สีประจ าโรงเรียน 
                                                                สีด า -  สีแดงเลือดหมู 
   
4.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและระบบการด าเนินงาน 
                โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและระบบการด าเนินงานตามกระบวนทัศน์การพัฒนาประสานการ
ประเมินโดยก าหนดไว้ดังนี้ 
                1) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                          โรงเรียนสุทธสิริโสภาได้บริหารจัดการในการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยได้แบ่ง                 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็น 4 งานดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1   การบริหารงานวิชาการ  ผู้ก ากับดูแลคือ นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์ 
โดยมีคณะท างานและรับผิดชอบดังต่อไปนี้คือ นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ นางจุฬา  ศรีมังคละ และนางพัชรียา ไกยราช                                    
  กลุ่มที่ 2  การบริหารงานงบประมาณ  ผู้ก ากับดูแลคือ  นางสาวพิศมัย   สุวรรณ์สาร  โดยมี
คณะท างานและรับผิดชอบดังต่อไปนี้คือ  นายศรณพลช สุขล้าน  นายประกาย  ผ่านชมพู  นางสาวภัทราวดี  
ชรินทร์  และนางวิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา 
  กลุ่มที่ 3  การบริหารงานบุคคล  ผู้ก ากับดูแลคือ  นายกมล  วานนท์  โดยมีคณะท างานและ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้คือ  นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา       
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  กลุ่มที่ 4  การบริหารงานทั่วไป  ผู้ก ากับดูแลคือ  นายยุทธรงค์  แสนวัง  โดยมีคณะท างานและ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้คือ  นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา  นางสาวบุญญาณี  กองเงิน  ว่าที่ ร.ต. ศิริวัฒน์  วงศ์แสนไชย 
นางสาวอรนุช สุขนิล และ นายสิริพร  สีโนนยาง 
                2)  การบริหารจัดการในการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาคือ  การพัฒนาประสาน
การประเมิน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้บรรลุตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนสุทธสิริโสภา เป็นสถานศึกษาที่ก าลังพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
         (1)  พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่
ก าหนด  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมการด ารงชีวิตแบบวิถีไทย  อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  โดยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพเน้นการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 
          (2)  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มี
คุณภาพและศักยภาพสูงเพียงพอสามารถปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความทันสมัย   สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  มีความเป็นมืออาชีพ  รักอาชีพครู  มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณ 
         ( 3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ให้เป็นระบบ  
เข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สามารถสนองนโยบาย  แผนกลยุทธ์  และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด  โดยเน้นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความพึงพอใจและการยอมรับ
ของชุมชนและสังคมทั่วไป   
         (4)   พัฒนาระบบชุมชนสัมพันธ์โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เน้นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เพ่ือสร้างความพึงพอใจและการยอมรับของชุมชนและ
สังคมท่ัวไป   
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          แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุทธสิริโสภา 

            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

นายเอกศกัด์ิ  แสนวงั 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

การบริหารวิชาการ การบริหารท่ัวไป การบริหารงานบุคคล
บคุคล 

การบริหารงบประมาณ 

นายกมล  วานนท ์
ก ากับดูแล 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

1.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมงาน
วิชาการ 
1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
1.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.1.3 การพัฒนากลุ่มสาระและหลักสูตร

ท้องถิ่น 
1.1.4 ส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
1.1.5 การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

1.1.6 งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

1.1.7 งานจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

1.2   กลุ่มงานวิจยั ผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

1.2.1 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.2.2 งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี 

1.2.3 งานพัฒนาและจัดการแล่งเรยีนรู้ 
1.2.4 งานห้องสมุด 

1.3 กลุ่มงานประเมินมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพการศึกษา 

1.3.1 การนิทศการศึกษา 
1.3.2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ในและมาตรฐานการศึกษา 

1.4 กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
1.4.1  งานธุรการ 
1.4.2  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
14.3   งานทะเบียนและประเมินผล 
 

2.1 กลุ่มงานอ านวยการและการเงิน 
2.1.1 งานจดัระบบควบคุมภายใน 
2.1.2 งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.1.3 งานสวัสดิการ 
2.1.4  งานการเงินและบัญชี 

2.2  กลุ่มงานนโยบาย แผนและ
บริหารสินทรัพย ์

2.2.1 การจัดท าแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 

2.2.2 งานจัดสรรงบประมาณ 
2.2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผล

และรายงานผลการใช้งบประมาณ
และผลการด าเนินงาน 

2.2.4 งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 

3.1 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 
3.1.1 การวางแผนอัตราก าลังและ

ก าหนดต าแหน่ง 
3.1.2 งานสรรหาและยา้ยและบรรจุ

แต่งตั้ง 
3.1.3 งานทะเบียนประวัติ 

3.2  กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

3.2.1 พัฒนาบุคลากร 
3.2.2 งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพ 
3.2.3 งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
3.2.4 งานบ าเหน็จความชอบ 

3.3  กลุ่มงานวนิัยและการรักษา
วินัย 

3.3.1   วินัยและการรักษาวินัย 
3.3.2 การออกจากข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 กลุ่มงานส่งเสริมการบริหาร
และจัดการศึกษา 

4.1.1 การจัดระบบการบริหารและ
การพัฒนาองค์กร 

4.1.2 งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.1.3 การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

4.1.4 การส่งเสรมิและประสานงาน
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ
ตามอัธยาศัย 

4.1.5 การส่งเสรมิสนับสนุนและการ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  
หน่วยงานและ   สถาบัน  
สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

4.2  กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.2.1 งานข้อมูลสารสนเทศ 
4.2.2 งานพัฒนาระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2.3 งานประชาสัมพันธ์ 

4.3  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

4.3.1 งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.3.2 งานปกครองนักเรียน 
4.3.3 งานแนะแนวการศึกษา 
4.3.4 งานกิจกรรมนักเรียน 
4.3.5 งานรับนักเรียน 
4.3.6 งานส ามะโนผู้เรียน 

4.4  กลุ่มงานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

4.4.1 งานดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

4.4.2 งานบริการสาธารณะ 
4.4.3 งานรักษาความปลอดภัย 

 

คณะกรรมการ 

เครอืข่ายฯผูป้กครองฯ 

นางเพญ็ภักดิ์  นิยมญาต ิ
ก ากับดูแล 

 
ก ากบัดูแล 

นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์ 
ก ากับดูแล 

 

นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์ 
ก ากับดูแล 
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1.  จัดการศึกษา  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา คือนักเรียนที่มีอายุระหว่าง  4 - 6  ขวบ จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาอายุระหว่าง  7-12  ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น  13 - 15  ปี  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข 
 2.  จัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษา  
 3.  ด าเนินการวัดผลประเมินผล  ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
 4.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 5.  มีการนิเทศภายใน 
 6.  มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.  ข้อมูลด้านบุคลากร         

ปีการศึกษา  2563  (ข้อมูล 31  มีนาคม  2563) โรงเรียนสทุธสิริโสภามีจ านวนบุคลากรและนักเรียนดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุทธสิริโสภา  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
วุฒเิดิม/
ปัจจุบัน 

วิชาเอก หน้าที่รับผิดชอบ 

1 นายเอกศักดิ์   แสนวัง ผู้อ านวยการโรงเรยีน ค.บ. / คษ.ม. การบริหารการศึกษา/
การบริหารการศึกษา 

บริหารโรงเรยีน 

2 นายยุทธรงค์     แสนวัง ครู  คศ.  3 ค.บ. / 
ศษ.ม. 

ศิลปศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

3 นายกมล   วานนท ์ ครู  คศ.  3 ศศ.บ./ 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารบุคคล 

4 นางนีรนาท   บุญญาพิทักษ์ ครู  คศ.  3 ค.บ. / 
 ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป/
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารวิชาการ 

5 นางจุฬา   ศรีมังคละ ครู  คศ.  3 ค.บ. / 
ศษ.ม. 

ปฐมวัย/การบริหาร
การศึกษา 

งานบริหารวิชาการ 

6 นางเพ็ญภักดิ์   นิยมญาต ิ ครู  คศ. 3 กศ.บ. / 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษ 

งานบริหารวิชาการ 

7 นางสุดาวดี   พัดเปี้ยมา                            ครู คศ. 3 ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา/
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

8 นางพัชรียา   ไกยราช ครู คศ. 2 ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารวิชาการ 

9 นางสาวพิศมัย   สุวรรณส์าร ครู คศ. 3 บธ.บ./ 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารงบประมาณ 

10 นางนัฐติยา  ฝ่ายชาวนา ครู คศ. 1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย งานบริหารบุคคล 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
วุฒเิดิม/
ปัจจุบัน 

วิชาเอก หน้าที่รับผิดชอบ 

11 นายวัสพล   พัดเปี้ยมา ครู คศ. 3 ค.บ. /  
ศษ.ม. 

พลศึกษา/การบริหาร
การศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

12 นายศรณพลช   สุขล้าน พนักงานราชการ วท.บ. / 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา/
การบริหารการศึกษา 

งานบริหารงบประมาณ 

13 นายประกาย    ผ่านชมพ ู ครู คศ. 1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

งานบริหารงบประมาณ 

14 นางสาวภัทราวดี   ชรินทร์ ครู คศ. 1 ค.บ. คณิตศาสตร ์
 

งานบริหารงบประมาณ 

15 นางสาวบุญญาณี   กองเงิน ครู คศ. 1 ค.บ. 
 

ประถมศึกษา งานบริหารทั่วไป 

16 ว่าท่ี ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย ครู คศ. 1 ค.บ. สังคมศึกษา งานบริหารทั่วไป 
 

17 นางสาววิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ งานบริหารงบประมาณ 
 

18 นางอรนุช  สุขนิล ครูธุรการ ศษ.บ. ภาษาไทย งานบริหารทั่วไป 

19 นายสิริพร   สีโนนยาง นักการภารโรง ม. 6 วิทย์ – คณิต –เกษตร งานบริหารทั่วไป 
 

 
7.  ขอ้มูลด้านการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน (ข้อมูล 16 พฤษภาคม 2563 ) 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ชั้นอนุบาล  2 9 6 15 1 
ชั้นอนุบาล  3 9 5 14 1 

รวม 18 11 29 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 14 6 20 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 5 11 16 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 10 7 17 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 7 10 17 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 7 6 13 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 14 6 20 1 

รวม 57 46 103 6 
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ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 6 3  9 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 5 3  8 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 10 5 15 1 

รวม 21 11 32 3 
รวมทั้งสิ้น 96 68 164 11 

 
8.  ผลการด าเนินงาน 
     จากการด าเนินงานของโรงเรียนสุทธสิริโสภา ปีการศึกษา 2563  สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่  1  คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที ่1  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและน าหลักสูตรสู่ชั้นเรียน ให้ครูผู้สอนทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่ประสบความส าเร็จ ดีเด่นเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน เช่น 

-  โครงการใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
           -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 - โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานรว่ม กับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
  ประเด็นที่ 2.1 ร้อยละของผู้เรียนต่อจ านวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน                
ร้อยละ 2 

ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
ประเด็นที่ 2.3 อัตราการออกกลางคันลดลง 

โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนตาม
วันเวลาที่ก าหนดจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนจบหลักสูตรตามก าหนดและแสวงหามาตรการที่หลากหลายเพ่ือลด
อัดตราออกกลางคันตามแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. ด าเนินการส ามะโนประชากรวัยเรียน โดยขอข้อมูลเด็กเกิดปี พ.ศ. 2556  และปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.
14 จากงานทะเบียนที่ว่าการ อ.รัตนวาปี  เพ่ือตรวจสอบจ านวนประชากร วัยเรียนและจัดท าแผนการรับ นักเรียน
ประจ าปี 
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   2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโดยวิธี รว่มประชุมในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ติดป้ายประกาศ การประกาศบนเว็บไซต์ของโรงเรียน ในการส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน และรายงาน           
การเข้าเรียน ชั้น อนุบาล 2 , ป.1 และ ชั้น ม.1 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

3. รายงานการจบการศึกษาของนักเรียน ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดดังนี้ 
      - นักเรียนระดับชั้น ป.6 จบการศึกษาตามหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
      - นักเรียนระดับชัน ม.3 จบการศึกษาตามหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
          4. ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม 

1. โครงการรณรงค์เด็กเข้าเรียน 
2. โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาค 
3. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประเด็นที่ 3.1 โรงเรียนสุทธสริิโสภา ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทุกระดับให้ด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของ สพป.หนองคายเขต 2 และครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา ซึ่งแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 

  1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  2. โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
  3. โครงการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
  4. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 
ประเด็นที่ 3.2  ร้อยละ 95  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น   

ร้อยละ 95  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
และ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
             - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นที่ 3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมินระดับชาติ  O – net  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
ลดลง ร้อยละ 5.17  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ลดลงร้อยละ 2.3  และ NT  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ลดลง
ร้อยละ  16.62  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4 
กลุ่มสาระ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ ดังนี้ 
          - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ปีการศึกษา 2561  และ ปีการศึกษา  2562 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-net) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ภาษาไทย 43.94 35.84 -8.10 
คณิตศาสตร์ 25.63 28.64 +3.01 
วิทยาศาสตร์ 32.00 24.70 -7.30 
ภาษาอังกฤษ 33.75 25.45 -8.3 

 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-net) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2563 

ภาษาไทย 46.11 50.00 +3.89 
คณิตศาสตร์ 27.56 28.00 -0.55 
วิทยาศาสตร์ 34.89 39.75 5.25 
ภาษาอังกฤษ 28.67 28.67 -0.67 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปีการศึกษา 2561  และ ปีการศึกษา  2562 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ด้านภาษาไทย 51.71 34.93 -16.78 
ด้านคณิตศาสตร์ 53.99 36.40 -17.59 
ด้านเหตุผล 51.14 - - 

ประเด็นที่ 3.4  ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
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ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
โรงเรียนสุทธสิริโสภาได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา ระดับชาติ ดังนี้ิ 
         - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
        - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการสนับสนุนและให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                     - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
                     - โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 4  กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ส านักงานเขต 
               - โครงการประกันคุณภาพภายในเชิงระบบ 

1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ 
               2. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 5.1 ร้อยละ 95 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ประเด็นที่ 5.2 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้รับการรับรองคุณภาพ 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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ส่วนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

     1.  การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) - 
ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น  

2.  การดูแลเด็กออกกลางคัน  การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมี
ฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้
เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน. 
  3.  ปรับปรุงหลักสูตร  การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่
เวลาเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก - ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว - 
ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า  

4.  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - 
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็น
โรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

5.  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน 
ICT ด้วย  DLIT  

6.  การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน  เป็นการประเมินหาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพ
การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

7.  การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา  ควรจัดให้มีระบบในการดูแล
รักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ  มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตาม
ความเสน่หา จะท าให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี  

2) ระบบการซ่อมบ ารุง  ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการ
ใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การ
บ ารุงรักษามีความต่อเนื่อง 

  3) การจ าหน่าย  เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
 8.  การดูแลเรื่องสวัสดิการ  ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ - การแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับ
ธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่
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แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลาน
ของตัวเองด้วย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่
ประชาชน  

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ เพ่ือส่วนรวม มีวินัย 
มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร มีจิตสานึกประชาธิปไตย และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากยาเสพติด  

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด ต่อยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  

3. กระจายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาระบบ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  

5. พัฒนาห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้เข้าถึงง่ายและ
สะดวกสาหรับประชาชนในทุกพ้ืนที่  

6. จัดตั้ง/จัดหาแหล่งทุนเพื่อการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ  

7. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

8. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา /หน่วยงานทางการศึกษา  
กับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ  

9. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ผู้มีความสามารถพิเศษทุกด้านได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ  

10. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยเพื่อให้บริการการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  
11. พัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา รว่มกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา  

13. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

14. เร่งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
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15. ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร ) 

16. เร่งรัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู  

17. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือภูมิปัญญา เข้ามาเป็นครูหรือผู้ช่วยสอน  

18. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู โดยปรับปรุงระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
19. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
20. เร่งรัดด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาให้หน่วยงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

21. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
          22. ปรับปรุงระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเหมาะสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การด าเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน  

23. การประสานสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

24. สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย  
25. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทเข้าถึง

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
26. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
27. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้มีเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูล

การศึกษาทุกระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา  

 

 
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วิสัยทัศน์ 
         สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และ



19 
 

การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรการและแนวด าเนินการ  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

บทน า  
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
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แตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ เป็นต้น  
เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่  
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6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรมโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  

1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด  

(3) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภยัจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  

2.2 สถานศึกษา  
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(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและ

ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
คือ  

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดง
นิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับ

การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น

ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  
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1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการ
สนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย

จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform)  
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2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 
3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทน า  

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ คร ูและบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญใน
อาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
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เป้าประสงค์  
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
6. คร ูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
7. คร ูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  



27 
 

มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้

ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร  

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับ
การพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและ

รายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด  
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  
(5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.1.2 สถานศึกษา  
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
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(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข ้เจ็บ  
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

การด าเนินงานของสถานศึกษา  
(7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี

พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
หลักสูตร  

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ

ด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  

(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.2.2 สถานศึกษา  
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
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(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เช่น  

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์  
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
(7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
(8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
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- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
(2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม

ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็น
นักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การ
ออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
2.3.2 สถานศึกษา  
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : 

IS)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ 

เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้
ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
(6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
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เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
โดยแนวทางการด าเนินการ  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา  
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) 
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา  
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ

ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
4. การพัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพฒันาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชีย่วชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ  
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรม
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การเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path)  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher Order Thinking) ผา่นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)  

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 
Order Thinking)  

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
คร ูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training  

(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทัล  

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ  

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า  

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
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ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตาม
ความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพของประชาชน  
ตัวช้ีวัด  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
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8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
1.2 สถานศึกษา  
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องระดับพื้นท่ี จัดท า

แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช้ใน

การวางแผนการจัดการศึกษา  
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่าง

ทั่วถึงครบถ้วน  
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง

ปลอดภัยทั้งไปและกลับ  
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท

ของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐาน

สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ  

เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT)  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”  
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า ศาสตร์พระราชา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 
บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศกึษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การ

ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน

ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 255 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

6. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. คร ูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  
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8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชน่ คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 
ศูนย ์4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



41 
 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทน า  
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจาก

เป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และ
ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน

การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือ
ทุกด้านได้โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หนา้ที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของ
สถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามี
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติ
การและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การ
สอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่  

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือ
ทุกด้านได้  
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(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น

หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อน
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ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ

สถานศึกษาโดยตรง  
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความ

ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร  
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้า

มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่
จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud 
Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ 
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ 

Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล

ต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง

ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
วิสยัทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชน 
พันธกิจ (Mission) 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัการศึกษาอย่างทั่วถงึ มี
คุณภาพโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ ให้มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และ

เสมอภาค 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐาน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงก าหนดกล
ยุทธ์ ปีการศึกษา 2562  จ านวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รบโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
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การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ท า
หน้าที่ก ากับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมและประสานการด าเนินงาน ซึงมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาท้ัง 107 โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถสนองตอบต่อ
ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 

 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา 

 
วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้  คูคุ่ณธรรม  น า
ประชาธิปไตย ก้าวสู่อาเซียน  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สืบสานวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ 
 

1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้
ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

เป้าประสงค์   
 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จัดสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง ด าเนินอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวทัน
เทคโนโลยี  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 



48 
 

กลยุทธ์ ( Strategy ) 
  

โรงเรียนสุทธสิริโสภา  มีกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน   

พัฒนาศักยภาพ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา       

ความรู้ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

สามารถจัดกระบวนการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัด 

กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติพัฒนา 
 

อัตลักษณ์   
 
 ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
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                                  ส่วนที่  3 
 

                      รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
                      ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที ่3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 

1.1  กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 จ าแนกตามกลยุทธ์ จุดเน้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

1. กิจกรรมเลี้ยงปลา 
2. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
 3. กิจกรรมเพาะเห็ดเพื่อ
อาหารกลางวัน 
4. กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

ร้อยละ 90 ของครูจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณา
การโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 นายวสัพล   
นายศรณพลช   
นายกมล 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

1. กิจกรรมหน้าเสาธง 
2. กิจกรรมวันส าคัญ 
3. กิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมขยะ Recycle 
5. กิจกรรมออมไว้ไม่ขัดสน 
6. กิจกรรมไหว้ครู 
7. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
8. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยยึด
หลักคุณธรรมพื้นฐาน 
8 ประการ ได้แก่  
ขยัน  ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มี
น้ าใจ และกตัญญ ู
ร้อยละ 96  ของ
นักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อผู้อื่น
และสังคม 

15,000 นายยุทธรงค ์    
นายวสัพล   
นายศรณพลช   
นายกมล 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้น า และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

1. กิจกรรมพัฒนาวชิาชีพ
ผู้บริหารและการปฏิบัติตน
ตามจรรยาชีพผู้บริหาร 
2. การประชุมปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหารได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้ที่มี
คุณภาพและ
คุณธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา 

20,000 นายเอกศักดิ์ 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. กิจกรรมโครงงาน 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนได้รับการ

10,000 
 

นางจุฬา                               
นางณัฐติยา   
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โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่ 

1 พัฒนาครูด้านการจัด
ประสบการณ์แบบมอน
เตสซอรี่ 
2. จัดหาสื่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี่  
 

1. ร้อยละ 100 
นักเรียนปฐมวัยให้
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 
2.ร้อยละ 100  ของ
นักเรียน 
ที่จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 

20,000 นางจุฬา                               
นางณัฐติยา 
 

พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่
มาตรฐานการศึกษา 

1. กิจกรรมหนูน้อยคู่ 
 คุณธรรม 
2. กิจกรรมโลกสวยด้วย 
มือเรา 
3. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
4. กิจกรรมหนูรัก 
ภาษาไทย 
5. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
6. กิจกรรมหนูน้อยฟัน
สวย 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

10,000 นางจุฬา                               
นางณัฐติยา 
 

โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียนได้รับการ
ประสบการณ์และ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ของ
หลักสตูร 

5,000 นางจุฬา                               
นางนฐัติยา   
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ชื่อโครงการ               โครงการใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ที่   1,2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน                    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      1. นายศรณพลช สุขล้าน    2. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา   3. นายประกาย  ผ่านชมพู                      
                              4. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร     
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฏาคม 63  –  เมษายน 2564 

 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง  

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และท่ีส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่
พันธนาการอยู่กับสิ่งใด หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
ผู้สอน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่มีเจตคติท่ีดีในการท างานในอาชีพสุจริต มองเห็น
ความส าคัญอาชีพในท้องถิ่นช่วยรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของตน นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ชื่นชมในผลงาน
ของตนและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่ ดี เก่ง มีสุข และด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในอาชีพสุจริต 

2. เพ่ือนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นการประหยัด 
3. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริต 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

                    1. นักเรียนรอ้ยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามกิจกรรมต่างๆ 
                    2. นักเรียนรอ้ยละ 95 ได้เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.2 ด้านคุณภาพ 

                     1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น 
                     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่  14   ( 2  ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
             100 % 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 
7.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายศรณพลช 

นายวัสพล 
นายประกาย 
นางณัฐติยา 
น.ส.พิศมัย    

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมเลี้ยงปลา  ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 2,000 
2. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 1,000 
3. กิจกรรมเพาะเห็ดเพ่ืออาหารกลางวัน  ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 3,000 
4. กิจกรรมเลี้ยงไกพ้ื่นเมือง  ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 4,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  

รวม 10,000  

8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       - สมุดบันทึกการด าเนินงาน 
        - ภาพถ่าย/ กิจกรรม 
9.  รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมเลี้ยงปลา   1,000 1,000 2,000 
2. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว   500 500 1,000 
3. กิจกรรมเพาะเห็ดเพ่ืออาหารกลางวัน   2,000 1,000 3,000 
4. กิจกรรมเลี้ยงกบ   1,000 3,000 4,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      
 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน,วัด, กลุ่มเครือข่าย, 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนที่รับผิดชอบโครงการสามารถน าความรู้จากการท าโครงการออกสู่การปฏิบัติในครอบครัวและใน
ชุมชนของตัวเองได้ 
       2. นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
      3. เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะจนท าให้โครงการส าเร็จได้ 
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โครงการ                     ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สนองนโยบาย             กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงการ            โครงต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายยุทธรงค์  แสนวัง   2. นายศรณพลช  สุขล้าน   3. นายกมล  วานนท์ 

           4. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา  
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563  
………………………………………………………………………………………………......................................……………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาเกิดข้ึนในสังคมมากมาย เช่น ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ  ปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุทธสิริโสภา เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งก็มีปัญหา
บ้าง  เนื่องจากนักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ระดับต้องมีความส าคัญยิ่ง สถานศึกษาได้รับเอาค าสอนของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวไทยมาสร้างความ
ตระหนักกับนักเรียน เน้นการฝึกอบรม ทั้งกาย และจิตใจ มาพัฒนาผู้เรียนทุกวัยให้เกิดความสมบูรณ์มีคุณค่าของ
สังคมอยู่ในสังคมอย่างดี  เก่ง และมีความสุข อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
      2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
      2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
      2.5 เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
      2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง  
     ความเป็นไทย 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพื่อประโยชน์
ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  95     
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพื่อ  
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข   
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  2  ( 5 ตัวบ่งชี้) 
5. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
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     5.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  95 
     5.2 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
     1  กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน  2563 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายยุทธรงค์ 

นายวัสพล 
นายศรณพลช 
นายกมล 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมหน้าเสาธง 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
2. กิจกรรมวันส าคัญ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 
3. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
4. กิจกรรมขยะ Recycle 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 1,000 
5. กิจกรรมออมไว้ไม่ขัดสน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
6. กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย.63 1,000 
7. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 9,000 
8. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  
   

รวม      15,000  
 
8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
     -  แบบบันทึกการสังเกต ,แบบบันทึกการสัมภาษณ์,สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ,ผลงานของผู้เรียน รูปภาพ 
ระเบียบ/ค าสั่ง ,รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/รายงานคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจใน
โครงการ  

    

ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมหน้าเสาธง   500  500 
2. กิจกรรมวันส าคัญ  1,000 1,000  2,000 
3. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   500  500 
4. กิจกรรมขยะ Recycle   1,000  1,000 
5. กิจกรรมออมไว้ไม่ขัดสน   500  500 
6. กิจกรรมไหว้ครู  500 500  1,000 
7. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  4,000 4,000 1,000 9,000 
8. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน   500  500 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      
 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน  โรงเรียน  วัด   

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความพึงพอใจและปฎิบัติงาน
ด้วยความเสียสละ  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข 
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โครงการ                   ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ  
                             ในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย            กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเอกศักดิ์  แสนวัง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  มาตรา  22 ความว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งตามความดังกล่าวโรงเรียนจะพัฒนา
นักเรียนตามมาตรา  22  ให้มีประสิทธิผล  โรงเรียนต้องด าเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา ที่  9  (1)  (2)   (3)  
(4) (5) (6)  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  การด าเนินงานทุกดา้นของโรงเรียนจะประสบ
ผลส าเร็จ และมีมาตรฐานตามมาตรฐานที่ 11 บริหารโรงเรียนทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อให้ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

      2.2  เพื่อให้ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

      2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 

      2.4  เพื่อให้ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

    3.1.1  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 100% 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

    3.2.1  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ระดับ
ดีมาก 
4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่  8   ( 6  ตัวบ่งชี้) 
5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 100% 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 
7.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายเอกศักดิ์ 

 1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 1 พ.ค.63-30 เม.ย.64 10,000 
     และการปฏิบัติตนตามจรรยาชีพผู้บริหาร   
2. การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
     ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1 ก.ค.6- -30 เม.ย. 64 
10,000 

ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  
   

รวม        20,000  

8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
             -  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
      -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   -  รายงานผลการด าเนินการตามแผนฯประจ าปี 
   -  รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 
   -  ผลการสัมภาษณ์ ซักถาม ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องในวงวิชาชีพ     
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร  5,000   10,000 
    และการปฏิบัติตนตามจรรยาชีพผู้บริหาร      
2. การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

    ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  

10,000  
 

10,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน  โรงเรียน  วัด  ส านักงานเขต 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
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โครงการ                     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย 

สนองนโยบาย               กลยุทธ์ที่  1 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางจุฬา  ศรีมังคละ  2. นางณัฐติยา  ฝ่ายชาวนา                            

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
           โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องใน
ประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 
2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der 
kleinenForscherโดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท า
ในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ท าความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
   โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า 
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย industrial shots. 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2.2 ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
2.3 วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  
2.4 สร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนา 

คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา  
          2.5 พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน   ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ 
การทดลองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ละ 1 โมงทุกห้อง 
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  3.1.2 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน  ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถาม 
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
 3.2 ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนระดับปฐมวัยมีโอกาส ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
                3.2.2 นักเรียนระดับปฐมวัยได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
                3.2.3 นักเรียนระดับปฐมวัยวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากร 
มนุษย์ที่มีคุณภาพ  
                 3.2.4 ครูปฐมวัยพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  1,2 ,3, 4 ,10 .11  ( 21  ตัวบ่งชี้) 

5.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    5.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3  ทุกประเภท  ทุกคน  มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้าน

สติปัญญาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์   ระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ร้อยละ 95 
     5.2 ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์   คะแนนเฉลี่ย  3.5 -  4.0  ระดับ ดีมาก  ร้อยละ 95 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา   
1.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  นางนัฐติยา  
2.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63   
ขั้นด าเนินงาน    
- ส่ง สพฐ. สรุปแผนการจัดกิจกรรมการทดลอง  
20 กิจกรรม  
- ส่ง สพฐ. สรุปการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 2 
โครงงาน 
- ส่ง สพฐ. สรุปภาพการจัดกิจกรรม  
การทดลอง 20 กิจกรรม 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 

      8,000  

 

ขั้นสรุป 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       2,000   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64   

รวม 10,000  
 
8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
2. โครงการและรายงานโครงการ 
3. รายงานการทดลอง 
4. ผลงาน ชิ้นงาน  
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ภาพกิจกรรม  เกียรติบัตรโล่  ประกาศผลการแข่งขัน 
7. โครงงานนักเรียน  

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจใน
โครงการ 

     

ขั้นด าเนินงาน            
- ส่ง สพฐ. สรุปแผนการจัดกิจกรรมการ
ทดลอง  
20 กิจกรรม  
- ส่ง สพฐ. สรุปการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
2 โครงงาน 
- ส่ง สพฐ. สรุปภาพการจัดกิจกรรม  
การทดลอง 20 กิจกรรม 

 

       8,000 

 

8,000 

ขั้นสรุป 
  

2,000 
 

2,000 
1.  ประเมินผลครั้งที่  1      
2.  ประเมินผลครั้งที่  2      
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10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน  โรงเรียน  วัด   

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที ่2 และ อนุบาลปีที ่3 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 95 ขึ้นไปทุกห้อง 
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โครงการ                     การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี่ 

สนองนโยบาย               กลยุทธ์ที่  1 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางจุฬา  ศรีมังคละ  2. นางนัฐติยา  ฝ่ายชาวนา                            

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

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

           เนื่องจากส านักงานเขตการประถมศึกษาหนองคายเขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอริ  ซึ่งเป็นรูปแบบ

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นรายบุคคลและตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้อุปกรณ์ที่

เป็นระบบ  ระเบียบ  มีขั้นตอนสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม  มีวิธีการสอนที่เป็นขั้นตอนละเอียด

ประณีต  ส่งผลให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีระเบียบ

วินัยในตนเอง  มีสมาธิในการท างาน  พ่ึงพาตนเองได้  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และรักสิ่งแวดล้อม   

ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอริอันจะส่งผลให้

นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมทุกด้านตามหลักหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 

           2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยทุกคนสามารถจบการศึกษาก่อนประถมศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 
ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสุทธสิริโสภาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ 
การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  ร้อยละ 100 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
                  3.2.1 นักเรียนปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 

        3.2.2 การจัดเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 
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4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  1,2 ,3, 4 ,10 .11  ( 21  ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    5.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3  ทุกประเภท  ทุกคน  มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้าน

สติปัญญาทักษะการคิด ระดับคุณภาพ 3  ขึ้นไป ร้อยละ 95 
     5.2 ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะการ
เรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  คะแนนเฉลี่ย  3.5 -  4.0  ระดับ ดีมาก  ร้อยละ 95 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน  2560 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา   
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  นางณัฐติยา   
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63   
ขั้นด าเนินงาน    
- พัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์  แบบมอนเตส
ซอรี่ 
- จัดหาสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64   

ขั้นสรุป 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63   
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64 1,000  

รวม 20,000  
 
8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
2. โครงการและรายงานโครงการ 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
4. ผลงาน ชิ้นงาน  
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 19,000 
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6. ภาพกิจกรรม  เกียรติบัตรโล่  ประกาศผลการแข่งขัน 
7. โครงงานนักเรียน  

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจใน
โครงการ 

     

ขั้นด าเนินงาน            
- พัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์  แบบ
มอนเตสซอรี่ 
- จัดหาสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

       19,000 

 

19,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2   1,000  1,000 
 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน  โรงเรียน  วัด   

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาทักษะพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ ในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 95 ขึ้นไปทุกห้อง 
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โครงการ                    พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา 

สนองนโยบาย              กลยุทธ์ที่  1, 2 

ลักษณะโครงการ           โครงต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางจุฬา  ศรีมังคละ  2.นางนัฐติยา  ฝ่ายชาวนา                            

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
           เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขในชีวิต
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เด็กมีวินัย  ขยัน  ประหยัด  สุภาพ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ าใจ  มารยาทงาน 
  2. เด็กมีส่วนร่วม  ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3. เด็กมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  ท ากิจกรรม  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4. สร้างเสริมให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
  5. เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
  6. ส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 เด็กปฐมวัยร้อยละ  100  ได้รับประสบการณ์เรียนรู้  การเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้าน
เต็มศักยภาพ        
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ร้อยละของเด็กที่มีวินัย  ขยัน  ประหยัด  สุภาพ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ าใจ  มารยาทงาม   
   3.2.2 ร้อยละของเด็กที่มีความรับผิดชอบ  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.2.3 ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
   3.2.4 ร้อยละของเด็กที่มีความสนใจ  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
   3.2.5 ร้อยละของเด็กท่ีมีสุขอนามัย  สุขภาพจิต  สุขภาพกายที่ดี 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  1, 2  ( 7  ตัวบ่งชี้) 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
           5.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์เรียนรู้  การเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้าน 
              เต็มศักยภาพ 
  5.2 เด็กร้อยละ  95  มีวินัย  ขยัน  ประหยัด  สุภาพ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ าใจ  มารยาทงาม   
  5.3 เด็กร้อยละ  95  มีความรับผิดชอบ  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  5.4 เด็กร้อยละ  95 มีความสามารถทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
  5.5 เด็กร้อยละ  95  มีความสนใจ  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
  5.6 เด็กร้อยละ  95  มีสุขอนามัย  สุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563– 30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา   
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  นางณัฐติยา   
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63   
ขั้นด าเนินงาน    
1. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       7,000   
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       3,000   
ขั้นสรุป    
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63   
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64   

รวม 10,000  
 
8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
2. โครงการและรายงานโครงการ 
3. ผลงาน ชิ้นงาน  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ภาพกิจกรรม  เกียรติบัตรโล่  ประกาศผลการแข่งขัน 
6. โครงงานนักเรียน  
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจใน
โครงการ 

     

ขั้นด าเนินงาน      
1. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์20 กิจกรรม    7,000  7,000 
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ   3,000  3,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      
 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน  โรงเรียน  วัด   

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เด็กมีความประพฤติ  มีมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทย 
  11.2 เด็กมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
  11.3 เด็กได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ  
  11.4 เด็กมีความสุข  สนุกกับกิจกรรมภาษาไทย  ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง 
  11.5 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  ร่าเริง  แจ่มใส 
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โครงการ                     แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย 

สนองนโยบาย               กลยุทธ์ที่  1 

ลักษณะโครงการ            โครงต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางจุฬา  ศรีมังคละ  2.นางณฐติยา  ฝ่ายชาวนา                            
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 
           เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ   สติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และค่านิยมที่ดี  เหมาะสมตามวัย  และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย   
เพ่ือสร้างความมีน้ าใจ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2. เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  และความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพ่ือให้นักเรียนสนใจในการเล่นกีฬา  และห่างไกลยาเสพติด 
4. เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ 
5. เพ่ือสร้างความมีน้ าใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
6. เพ่ือพัฒนากีฬาให้ดีต่อไปในอนาคต 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักกีฬาที่ เข้าร่วมแข่งขันมีความสามารถด้านกีฬา  ร้อยละ  95  ด้านเต็มศักยภาพ      
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักกีฬามีการพัฒนาทักษะไปอีกระดับหนึ่ง 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  12  ( 4  ตัวบ่งชี)้ 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม 
5.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีความสามารถด้านกีฬา  ร้อยละ  90 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 กรกฏาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
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7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา   
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  นางณัฐติยา   
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63   
ขั้นด าเนินงาน    
1. รับสมัครและด าเนินการฝึกซ้อมเพ่ือคัดเลือกตัว 
นักกีฬา 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 
      1,000  

 

2. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       4,000   
ขั้นสรุป    
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63   
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64   

รวม 5,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
1. บันทึกสถิติการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนและประเมินคุณภาพนักกีฬาจากสถิติเวลาที่เคยท าการ
แข่งขันแต่ละประเภทในครั้งที่ผ่านมา 
2. ภาพกิจกรรม  เกียรติบัตร  โล ่ ประกาศผลการแข่งขัน 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจใน
โครงการ 

     

ขั้นด าเนินงาน            
1. รับสมัครและด าเนินการฝึกซ้อมเพ่ือ 
คัดเลือกตัวนักกีฬา 

 
       1,000 

 
1,000 

2. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ         4,000  4,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งท่ี  1      
2. ประเมินผลครั้งท่ี  2      
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10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน  โรงเรียน  วัด   

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
11.2 เด็กสนใจในการเล่นกีฬา  และห่างไกลยาเสพติด 

          11.3 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ 
11.4 แด็กมีน้ าใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
11.5 เด็กมีพัฒนาการด้านกีฬาเพ่ือเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปในอนาคต 

  11.6 เด็กได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
  11.7 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี มีความสุข  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  ร่าเริง  แจ่มใส 
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         กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการรณรงค์เด็กเข้าเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใน

เขตบริการได้รับทราบถึง
วันเวลาการรับสมัคร
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

1,000 

นางจุฬา 
นายยุทธรงค์  
คณะครูโรงเรียน
สุทธสิริโภสาทุก
คน  โครงการเพิ่มโอกาสและสร้าง

ความเสมอภาคทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ100 ของ
นักเรียนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

2,000 

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิม
นเิทศ 

จัดประชุม/ปฐมนิเทศ/
ปัจฉิม นักเรียนผู้ปกครอง  

ร้อยละ100 ของ
ผู้เรียนจบการศึกษา
ตามก าหนดเวลา
ของหลักสูตร 

5,000 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
และประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนในเขตบริการได้
รับทราบ 

ร้อยละ100 ของ
นักเรียนได้รับค่า
เครื่องแบบ  ค่า
หนังสือเรียนและค่า
อุปกรณ์การเรียน
อย่างทั่วถึง 

312,039 
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โครงการ   โครงการรณรงค์เด็กเข้าเรียน     
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ที่ 2 
ลักษณะโครงการ                    โครงต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางจุฬา  ศรีมังคละ  นายยุทธรงค์  แสนวัง , นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์ 

คณะครูโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 กรกฏาคม  2563  -  30  เมษายน  2564  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญในการสร้างงานและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างชาติให้มีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันและด ารงอยู่อย่างทัดเทียมนานาประเทศ  ดังปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2549 – 2552  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและกลยุทธ์ที่  2  เร่งปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากผลการวิจัยพบว่าช่วงอายุ 0 – 5 ปี  เป็นช่วงวัยที่ดีที่สุดถ้า
เด็กได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  จะท าให้การเรียนรู้และพัฒนาการด้านอ่ืน 
ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นถ้าเด็กได้รับการวางรากฐานหรือการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
จะท าให้เด็กไทยมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สงัคม และสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตลอดชีวิต 
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง  ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและอีกส่วนหนึ่งจะประหยัดงบประมาณ
ในการแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4 – 5 ปี ได้รับการอบรมเลี้ยงดู มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา 
 2. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  - พ่อ แม่ ผู้ปกครองส่งเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4 – 5 ปี ในความดูแลแจ้งชื่อเข้าเรียนร้อยละ  100%  
 ด้านคุณภาพ 
  - พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ทราบและตระหนักเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่ 15    ( 2    ตัวบ่งชี้) 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
100% 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม 2563  -  30  เมษายน  2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา   

นายยุทธรงค์ 
คณะครู
โรงเรียนสุทธ
สิริโสภาทุกคน 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
-  ส ารวจเด็กที่มีอายุ  4-5  ปี  ตาม  ทร. 14 
-  จัดท าประกาศของโรงเรียน 
-  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในเขตบริการของ
โรงเรียน 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

1 ก.ค.63 -30 เม.ย.64 1,000 
  
  
  

 
ก.ย. 63 

 

เม.ย. 64  
  

รวม 1,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       - แบบรายงาน 
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
- ส ารวจเด็กที่มีอายุ  4 - 5  ปี  ตาม  ทร. 14 
- จัดท าประกาศของโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในเขตบริการของ
โรงเรียน 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

 500 500  2,000 
     
     
     
     
     
     

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน  

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
11.1 เด็กปฐมวัยที่มีอายุ  4- 5 ปี  ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  

และสติปัญญา 
 11.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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โครงการ    โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบาย    กลยุทธ์ที่ 2 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางจุฬา  ศรีมังคละ , นายยุทธรงค์    แสนวัง , นายประกาย  ผ่านชมพู 

คณะครูโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 กรกฏาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและถั่วถึง  ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  และเด็กด้อยโอกาส  ให้มีโอกาส
ไดร้ับการศึกษาอย่างถั่วถึง  เสมอภาคทุกคน  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  จากการเทียบเคียงข้อมูล
จ านวนนักเรียนกับเด็กที่มีเกณฑ์อยู่ในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับของเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสุทธสิริโสภา  
พบว่ายังมีเด็กออกกลางคัน ตกหล่นที่ไม่ได้เข้าเรียนอยู่   ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือติดตาม  ค้นหาเด็กท่ีอยู่
ในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ออกกลางคันได้เข้ารับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือชี้แจงความเข้าใจระหว่างนักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง  พร้อมก าหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  และเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ได้เข้าเรียนให้ได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ  
 2. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  - เด็กในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนสุทธสิริโสภาทั้งเด็กปกติ  เด็ก
พิการ  และเด็กด้อยโอกาสได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ร้อยละ 100 

 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาเท่าเทียมกันและจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี 
      มาตรฐานที่ 15    ( 2  ตัวบ่งชี้) 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
100 % 
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 กรกฏาคม  2563 - 30 เมษายน 2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา 

นายยุทธรงค์    
นายประกาย 
คณะครู
โรงเรียนสุทธ
สิริโสภาทุกคน 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน 1 ก.ค.63–30 เมย.64 2,000 
- ครูประจ าชั้นส ารวจนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
- เสนอรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่คาดว่าจะออก
กลางคันต่อที่ประชุมคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - หาสาเหตุและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและชี้แจง
ต่อผู้ปกครองนักเรียน 
 - จดัท าหนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบและ
ชี้แจงเหตุผล 
 - ด าเนินการให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลับมาเข้าเรียน
หรือย้ายสถานศึกษา 
 - จัดท าระบบข้อมูลเด็กออกกลางคัน    
- แต่งคณะกรรมการและเฝ้าระวังป้องกันเด็กออก
กลางคัน  
- ระดมการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคบั  
- ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

  
  
  
  
  
  
  

รวม 2,000  
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8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       - แบบรายงาน 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
- ครูประจ าชั้นส ารวจนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
- เสนอรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่คาดว่าจะออก
กลางคันต่อที่ประชุมคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - หาสาเหตุและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและชี้แจง
ต่อผุ้ปกครองนักเรียน 
 - จัดท าหนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบและ
ชี้แจงเหตุผล 
 - ด าเนินการให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลับมาเข้าเรียน
หรือย้ายสถานศึกษา 
 - จัดท าระบบข้อมูลเด็กออกกลางคัน    
- แต่งคณะกรรมการและเฝ้าระวังป้องกันเด็กออก
กลางคัน  
- ระดมการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ  
- ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

 1,000 1,000  2,000 
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10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน, โรงเรียน, วัด 

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ได้ข้อมูลเด็กวัยเรียนเด็กปกติ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสที่ไม่ได้เรียน และใช้เป็นข้อมูลในการ

ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  
 11.2 เด็กวัยเรียนทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้เข้าเรียนตามจ านวนที่ก าหนดไว้
ในเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

   
โครงการ    โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายกมล  วานนท์ , 2. นายยุทธรงค์    แสนวัง , 3. นายประกาย  ผ่านชมพู 
                              คณะครูโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน 

ระยะเวลาด าเนินการ     1  กรกฏาคม  2563 - 30 เมษายน  2564 

  

หลักการและเหตุผล         

 การศึกษาในแต่ละสถานศึกษาจ าเป็นต้องท าความรู้จักสถานที่  บุคคล  นโยบายของโรงเรียน  การ
เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรท ากระบวนการเรียนการสอน  และอ่ืนๆเปลี่ยนไปด้วยท าให้ผู้ปกครองซึ่งเคยเรียน
แบบเก่าไม่เข้าใจหลักสูตรใหม่  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง  และในทางกับกันเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาจึงได้จัดงาน
ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนดั่งกล่าวด้วย 

วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองของการช่วยเหลื่อนักเรียน 
 2. เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มประสบการณ์  ในระดับชั้นต่างๆ 
 3. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน 
 4. เพ่ือให้นักเรียน  ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

เป้าหมาย 

           ด้านปริมาณ 
 1. ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุทธสิริโสภาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 2. นักเรียนโรงเรียนสุทธสิริโสภาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศไม่น้อยกว่า  80 
            ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  กฎระเบียบต่างๆ  ของโรงเรียน  และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแต่ละกลุ่มประสบการณ์ 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่ 15  ( 2  ตัวบ่งชี้) 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
100% 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายกมล 

นายยุทธรงค์ 
นายประกาย   
คณะครู
โรงเรียนสุทธ-
สิริโสภาทุกคน 

1.ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน 1 ก.ค.63 –30 เม.ย.63  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่าย
เพ่ือความพร้อมของกิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
- ประเมินผลโครงการ    
- รายงานผลด าเนินงาน 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

 5,000 
  
  
  
  
  
  

รวม 5,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       - แบบรายงาน / ภาพกิจกรรม 
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 - ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่าย
เพ่ือความพร้อมของกิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ 
 - ด าเนินการตามโครงการ 
 - ประเมินผลโครงการ    
 - รายงานผลด าเนินงาน 

  4,000 1,000 5,000 

ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

     
     
     

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน วัด 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          11.1 ผู้ปกครองรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
          11.2 นักเรียนรับรู้กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มประสบการณ์ในระดับชั้นต่างๆ 
 11.3 ผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
 11.4 นักเรียนได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
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โครงการ     โครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย   กลยุทธ์ที่ 2 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์  2. นายยุทธรงค์  แสนวัง    

3. นายประกาย  ผ่านชมพู  คณะครูโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 กรกฏาคม 2563 -  30 เมษายน 2564 

  

หลักการและเหตุผล         
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี   ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” อีกทั้งนโยบายของรัฐข้อ 3.1.4   ระบุว่า  “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 
15 ปี  ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”  และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  
โรงเรียนสุทธสิริโสภาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสุทธสิริโสภาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายการ 

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 
 3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100 
 4. นักเรียนทุกคนได้เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 90 
  4.1 กิจกรรมวิชาการ 
  4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
  4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
  4.4 การบริการสารสนเทศ ICT 
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ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนโรงเรียนสุทธสิริโสภาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  

อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
         มาตรฐานที่ 3    ( 2 ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
        นักเรียนทุกคนโรงเรียนสุทธสิริโสภาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563  -  30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นางนีรนาท 
นายยุทธรงค์ 
นายประกาย   
คณะครู
โรงเรียนสุทธ
สิริโสภาทุกคน 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน 1 ก.ค.63-30 เม.ย.63  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 - ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่าย
เพ่ือความพร้อมของกิจกรรม 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 - ด าเนินการตามโครงการ 
 - ประเมินผลโครงการ    
 - รายงานผลด าเนินงาน 
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

 312,039 
  
  
  
  
  
  

รวม 312,039  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       - แบบรายงาน / ภาพกิจกรรม 
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9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่าย   
  เพ่ือความพร้อมของกิจกรรม 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
- ประเมินผลโครงการ    
- รายงานผลด าเนินงาน 

   
312,039 

    
312,039 

ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

     
     
     

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
11.2 ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง

หนึ่ง 
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               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียน   
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. กิจกรรมห้องสมุดยามว่าง 
2. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
3. กิจกรรมประกวดผลงาน
นักเรียน 
-  ค าขวัญ  -  วาดภาพ 
-  เรียงความ -  เล่านิทาน 
4. กิจกรรมรักการอ่าน การเขียน 
และการฟัง 
5. กิจกรรมภาษาไทย/อังกฤษวัน
ละค า 
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
7. กิจกรรมท าหนังสือนิทาน 
8. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ 

ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

20,000 นางสาวพิศมัย   
นายกมล            
นายยุทธรงค์ 
นางวิไลลักษณ ์                                       
นางพัชรียา    

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนใหมี้
ความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์    
คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ   
มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว 
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
3. กิจกรรมการอ่าน การคิด และ
การวิเคราะห์ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนสามารถ
คิด วิเคราะห์มี
วิจารณญาณ มี
ความคิด
สร้างสรรค์ตาม
ระดับการศึกษา 

5,000 นางนีรนาท  
นางเพ็ญภักดิ์  
น.ส.บุญญาณี 
นางณัฐติยา   

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษามี
การสนับสนุนและให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 

1. กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนมีสภาพ
แวดภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

2,000 นายกมล  
น.ส.บุญญาณี 
 นางจุฬา   
นายวัสพล    
น.ส.สุดาวดี  
นางพัชรียา  

โครงการส่งเสริมและ 1. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนมี 20,000 นายยุทธรงค์  
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โครงการ กิจกรรมตามโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

สถานที่ 
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา 
5. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนอยู่
เป็นประจ า 

นายประกาย                                
นายศรณพลช    
นายกมล   

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. กิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียน
การสอน 
2. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. จัดครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาตาม
กลุ่มสาระที่รบัผิดชอบ 
 

ร้อยละ 100 ของ
ครูได้รับการพัฒนา
จากหน่วยงานตน้
สังกัดเป็นประจ า
ทุกปีร้อยละ 100  
ของครูมีการพัฒนา
แสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา 

26,800 นางนีรนาท 
น.ส.ภัทราวดี   
นางจฬุา                                           
นางสุดาวดี                                           
นางพชัรียา   
นางสาวพิศมัย 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน  มีสุข
นิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
2. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
3. กิจรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
4. กิจกรรมทดสอบสมรถภาพ
ทางกาย 
5. กิจกรรมชุมนุมกีฬา 
6. กิจกรรมระบบดูและช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
7. กิจกรรม To  Be  Number 
One 
8. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน/
กลุ่มเครือข่าย 
10. กิจกรรมแนะแนว 
11. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ  
ดนตรี  นาฎศิลป์ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้ารับ
การพัฒนาและ
ทดสอบ
สมรรถภาพตาม
ก าหนดเวลาเป็น
ประจ าทุกปี 

20,000 นายประกาย      
นายวัสพล   
นายศรณพลช   
นางจุฬา   
นายยุทธรงค์    
นางนัฐติยา     
นางเพ็ญภักดิ์ 
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โครงการ กิจกรรมตามโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. กิจกรรมก าจัดเหา 
โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้
พัฒนาการด้านสมอง 
(Brain Base  
Learning) 

1. กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทุก
เช้า 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
สื่ออุปกรณ์เพ่ือกระตุ้นสมองเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิการท างานของสมอง 

นักเรียนได้รับการ
กระตุ้นสมองและ
ส่งเสริม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  
 100 % 

20,000 นางจฬุา 
น.ส.ภัทราวด ี
น.ส.พิศมัย 
นายศรณพลช 
นางบุญญาณ ี
นางวไืลลักษณ์   
คณะครูโรงเรียน
สุทธสิริโสภา 

โครงการโรงเรียนสุจริต 1. แต่งตั้ง อ.ป.ป.ช.น้อย ส าหรับ
นักเรียน จ านวน 5 – 15 คน  
2. เข้าค่ายเยาวชนต่อตา้นยาเสพตดิ 
3. เข้าค่ายคุณธรรม 
 
 

1. ร้อยละ 100 
นักเรียนมีความ
ตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม 
2. ผู้บริหารโรงเรียน 
และครู จดักิจกรรม
การเรยีนการสอน
โรงเรียนสุจริตได้ด ี

2,000 นางนีรนาท  น.ส.
บุญญาณ ี
นางจุฬา                                         
นางสาวภัทราวดี  
นางสาวสุดาวด ี
นางพัชรียา 
นางสาวพิศมัย 

 
โครงการ                   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน   

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย             กลยุทธ์ที่ 3 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายกมล วานนท์   2. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร  3. นายยุทธรงค์ แสนวัง   
4. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 5. นางพัชรียา ไกยราช 
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
มาตรา 23 (2) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 42  ความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดถือว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งตามความดังกล่าวโรงเรียนมี
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ความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. วัตถุประสงค์   
      2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
รอบตัว 
     2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  และสนุกกับการเรียนรู้ 
     2.3 เพ่ือ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด  ใช้แหล่งเรียนรู้และ สื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
     2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
85 %     
      3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่  3  ( 4  ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     5.1 ผู้เรียนกระตือรือร้นในการฟัง  การอ่าน  การค้นคว้า  และบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟัง  การอ่าน  ค้นคว้า  
ตลอดจนชอบซักถามเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยและสนใจอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง  85 % 
      5.2 ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้กว้างขวาง  ใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง สามารถ
สืบค้นและแสวงหาข้อมูลหรือความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 85% 
     5.3 ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน 95 % 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 กรกฏาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางสาวพิศมัย   

นายยุทธรงค์ 1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
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ขั้นด าเนินงาน   นางเพ็ญภักดิ์ 
นางพัชรียา    1. กิจกรรมห้องสมุดยามว่าง 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 

2. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 
3. กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 1,000 
-  ค าขวัญ-  วาดภาพ-  เรียงความ-  เล่านทิาน   
4. กิจกรรมรักการอ่าน การเขียน และการฟัง 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 
5. กิจกรรมภาษาไทย/อังกฤษวนัละค า 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 1,000 
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 7,000 
7. กิจกรรมท าหนังสือนิทาน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 1,000 
8. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 4,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลคร้ังที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลคร้ังที่  2 เม.ย. 64  

รวม 20,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
-  ผลงานนักเรียน   
- สมุดบันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
- รายงานการท ากิจกรรม 
 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมาย
งาน 

     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      

1. กิจกรรมห้องสมุดยามว่าง  1,000 1,000  2,000  
2. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  1,000 1,000  2,000  

3.  3. กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน   1,000    1,000  
-      - ค าขวัญ      - วาดภาพ 
       - เรียงความ   - เล่านิทาน 
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4. กิจกรรมรักการอ่าน การเขียน และการฟัง   1,000 1,000   2,000  
5. กิจกรรมภาษาไทย/อังกฤษวันละค า   1,000      1,000 
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  2,000 5,000    7,000  
7. กิจกรรมท าหนังสือนิทาน   1,000  1,000  
8. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์   4,000   4,000  
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน  โรงเรียน  วัด   
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       11.1 ผู้เรียนกระตือรือร้นในการฟัง  การอ่าน  การค้นคว้า  และบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟัง  การอ่าน  ค้นคว้า  
ตลอดจนชอบซักถามเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยและสนใจอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง  85 % 
        11.2 ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้กว้างขวาง  ใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง สามารถ
สืบค้นและแสวงหาข้อมูลหรือความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 85% 
       11.3 ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน  95 % 
 
 
 
โครงการ                    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์มี  
                               วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

สนองนโยบาย              กลยุทธ์ที่  3 

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์  2. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ   
                              3. นางบุญญาณี  กองเงิน  4. นางพัชรียา   ไกยราช 

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

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

         ในการคิดของผู้เรียนเป็นทักษะที่จ าเป็นมากเพราะการคิดมีหลากหลายไม่สิ้นสุด  ในการสร้าง
กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  และมี
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วิสัยทัศน์  ให้กับนักเรียนพบว่า ยังไม่ชัดเจน โรงเรียนจึงต้องเน้นให้กับนักเรียนได้มีกิจกรรมการคิดอย่าง
หลากหลาย  พร้อมก าหนดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการพัฒนางานของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง  ให้มีการค้นพบว่านักเรียนยังมีความพยายามในการคิดค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง  และครูมีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย  มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้นักเรียนตระหนักและเรียนรู้อย่าง
ไม่น่าเบื่อหน่าย  มีความหลากหลายในกิจกรรมการเรียนและยึดนักเรียนเรียนเป็นศูนย์กลาง  ในการจัดท า
โครงการนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเพ่ิมทักษะการคิดให้เป็นนั่นเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบได้ 
      2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางตัดสินใจเกี่ยวกับทักษะการคิด 
      2.3 เพ่ือให้นักเรียนประเมินและแก้ไขสถานการณ์คิดตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
      2.4 เพ่ือให้สามารถเรียนรู้แล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการได้ 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ผู้เรียน  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและองค์รวมได้ 
 มีการคาดการณ์  แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ  ตัดสินใจได้อย่างมีสติ และมีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ ร้อยละ  80 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและองค์รวมได้  
มีการคาดการณ์  แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ  ตัดสินใจได้อย่างมีสติ และมีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ  
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่  4    (4  ตัวบ่งชี้) 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1 ผู้เรียน  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและองค์รวมได้ 
 มีการคาดการณ์  แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ  ตัดสินใจได้อย่างมีสติ และมีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ ร้อยละ  80 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางนีรนาท   

น.ส.บุญญาณี   
นางเพ็ญภักดิ์ 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
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ขั้นด าเนินงาน   น.ส. พัชรียา   
1. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
3. กิจกรรมการอ่าน การคิด และการวิเคราะห์ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 
4. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  

รวม 5,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านมาตรฐานการคิด วิเคราะห์ ของโรงเรียนใน แบบ ปพ.5 
3. โครงการและรายงานโครงการ 
4. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
5. ป้ายนิทรรศการ 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
7.  ภาพกิจกรรม เกียรติบัตร โล่ และประกาศผลการแข่งขัน  
 
 
 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ  500 500  1,000 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ 1,000  1,000  2,000 
3. กิจกรรมการอ่าน การคิด และการวิเคราะห์      
4. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ  1,000 1,000  2,000 
ขั้นสรุป      
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1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที ่ 2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ชุมชน  โรงเรียน  กลุ่มเครือข่าย   

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียน  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและองค์รวมได้  

มีการคาดการณ์  แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ  ตัดสินใจได้อย่างมีสติ และมีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ                    ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการสนับสนุนและให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง  
                               การเรียนรู ้

สนองนโยบาย             กลยุทธ์ที่ 3 

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายกมล   วานนท์    2. นางจุฬา  ศรีมังคละ  3. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา  

                               4. นางสาวสุดาวดี พัดเปี้ยมา  5. นางพัชรียา  ไกยราช 

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศหรือท าเนียบเกี่ยวกับอหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีแผนการเรียนรู้
หรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ใช้และเชื่องโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษา  ครูจัด
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สถานการณ์การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการประสานความร่วมมือในการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้งสถานศึกษามีการส ารวจสภาพ  ปัญหา  ความต้องการ  ความคิดเห็น
ของชุมชน  ผู้ปกครอง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
      2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
             3.1.1 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  85% 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 สถานศึกษาสามารถให้การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่  13    (  2  ตัวบ่งชี้) 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  85% 
      5.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา  85 % 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563– 30 เมษายน  2563 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายกมล   

นางจุฬา                               
นายวัสพล. 
นางสาวสุดาวด ี
นางพัชรียา 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       500  
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       500  
3. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 
     500  

5. กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64      500  
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ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64    

รวม      2,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
      - ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      - หลักสูตรฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
      - สภาพจริงที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพผู้เรียน   500  500 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น   500  500 
3. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

        
500 

 
500 

4. กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง   500  500 
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ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

11. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน,วัด, กลุ่มเครือข่าย  

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 12.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
โครงการ                   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้  
                             ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
สนองนโยบาย          กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายยุทธรงค์  แสนวัง    2. นางสาววิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา     
                              3. นายศรณพลช  สุขล้าน   4. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา   5. นายกมล  วานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะว่าถ้าหากโรงเรียนได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบ  มีภูมิทัศน์ท่ีน่าอยู่น่าเรียน  ร่มรื่นแล้วก็จะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่ดี  และสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพต่อไป 
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 เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีดีจึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
      2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
      2.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
     2.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง และอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 
     2.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ  95%   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 สถานศึกษาสามารถ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่   11   ( 3 ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    5.1 สถานศึกษาสามารถ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ  95% 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฎาคม  2563– 30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นายยุทธรงค์  
น.ส.วิไลลักษณ ์                              
นายศรณพลช  
นางณัฐติยา    
นายกมล 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 10,000 
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2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 3,000  
3. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ   
     ภายนอกห้องเรียน 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 
7,000 

ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  

รวม 20,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

      -  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
      -  สถิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสถานศึกษา 
      -  สถิติการให้บริการแหล่งเรียนรู้   
       - รายงานการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่า
ยอื่นๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่  5,000 5,000  10,000 
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   3,000  3,000 
3. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

  
7,000 

 
7,000 

ขั้นสรุป      
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1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน,วัด, กลุ่มเครือข่าย, 
 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

ศักยภาพ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ                     ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง 
                                มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบาย                กลยุทธ์ที่ 3 

ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานบริหารงานบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์   2. นางจุฬา  ศรีมังคละ   

                                 3. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์   4. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย 

5. นางสาวสุดาวดี พัดเปี้ยมา   6. นางพัชรียา   ไกยราช   

ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
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 ครูเป็นผู้ให้ความรู้เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การที่ครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและเชื่อมโยง
ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เข้าใจและน าไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ช่วยกันพัฒนาตั้งแต่นักเรียน  ครู  ชุมชน ผู้ปกครอง  มีส่วนในการจัดท า แล้วเลือกสาระที่มีในท้องถิ่นมาให้เรียน 
และประเมินผลในแนวสากล และท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพึง
พอใจ และมีความสุขในการเรียน และครูมีก าลังใจในส่งเสริมให้ความรู้โดยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน ากับผู้เรียน 
อย่างเต็มที่  เต็มเวลา  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร  การพัฒนาจึงจ าเป็นมากเพ่ือให้
เกิดผลดีที่สุด ประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองท าให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เพ่ิมเติม ในการพัฒนาหลักสูตรและน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง 
      2.2 เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      2.3 เพ่ือให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      2.4 เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2.5 เพ่ือให้ครูได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพที่แท้จริงและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
      2.6 เพ่ือพัฒนาหลังจากได้มีการนิเทศเพ่ือให้ได้การจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพ 
      2.7 เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยการท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
            3.1.1 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  90 % 
 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ    
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่   7   ( 9  ตัวบ่งชี้) 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
90 % 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฎาคม  2563– 30 เมษายน  2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางนีรนาท  
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1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  นางจุฬา                                         
นางสาวภัทราวดี  
นางสาวสุดาวด ี

นางพัชรียา 
ว่าที่ ร.ต  
ศิริวัฒน์     

2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       2,000  
2. กิจกรรมอบรมวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64       2,000  
3. จัดครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 
      22,800 

   
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  
   

รวม        26,800  
 
8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

- รายงานการไปศึกษาดูงาน 
- รายงานการเข้ารับการอบรม 
 
 
 

 
9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  1,000 1,000  2,000 
2. กิจกรรมอบรมวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง    2,000    2,000 
3. จัดครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 

 
18,800 2,000 2,000 22,800 
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ขั้นสรุป 
     

1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน, โรงเรียน,  วัด  , เครือข่าย , ส านักงานเขต 
 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
โครงการ                      ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
สนองนโยบาย               กลยุทธ์ที่ 1 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา 2. นายศรณพลช  สุขล้าน        
                                3. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์  4. นางจุฬา  ศรีมังคละ  5. นายยุทธรงค์   แสนวัง   
     6. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย  7. นางสาววิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา 
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
23 (2) และมาตรา 24  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
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สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 7 ความว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อ่ืน 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  95% 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้  มีสุขนิสัย  ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่  1  (  6  ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน โดยปฏิบัติตาม  สุขบัญญัติ 10  
ประการ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอ 95 % 
      5.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 
๒๕๔๓)  95% 
      5.3 ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่างๆ รู้จักวิธีดูแล
รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากโรคภัย จากอุบัติเหตุ การทะเลาะ 
วิวาท และปัญหาทางเพศ  95% 
      5.4 ผู้เรียนรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ์ (มีปฏิภาณ ไหวพริบในการแสดงออกตาม
สถานการณ์ได้เหมาะสมกับวัย) ยอมรับและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้เหมาะสม  95% 
      5.5 ผู้เรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  95% 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฎาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายวัสพล  

นายศรณพลช   
นางจุฬา   
นายยุทธรงค์     
 นางเพ็ญภักดิ์ 
ว่าที่ ร.ต  
ศิริวัฒน์  
น.ส.วิไลลักษณ ์

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 1 ก.ค.6- -30 เม.ย. 64 500 
2. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
3. กิจรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
4. กิจกรรมทดสอบสมรถภาพทางกาย 1 ก.ค.64-30 เม.ย. 64 500 
5. กิจกรรมชุมนุมกีฬา 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
6. กิจกรรมระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
7. กิจกรรม To  Be  Number One 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
8.  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 2.000 
9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน/กลุ่มเครือข่าย 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 13,500 
10. กิจกรรมแนะแนว 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
11. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64 500 
   
ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 

 
ต.ค. 63 

 

2. ประเมินผลครั้งที ่ 2 เม.ย. 64  
รวม 20,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม / การสัมภาษ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ,แบบการชั่งน้ าหนัก-วัดสว่นสูง, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- โครงการ/กิจกรรม 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
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ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ  500   500 
2. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   500  500 
3. กิจรรมรณรงคป์้องกันไข้เลือดออก   500  500 
4. กิจกรรมทดสอบสมรถภาพทางกาย   500  500 
5. กิจกรรมชุมนุมกีฬา   500  500 
6. กิจกรรมระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน   500  500 
7. กิจกรรม To  Be  Number One  500   500 
8. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  1,000 1,000  2,000 
9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน/กลุ่มเครือข่าย  6,500 6,500 500 13,500 
10. กิจกรรมแนะแนว   500  500 
11. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์   500  500 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน  โรงเรียน  วัด  ศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มเครือข่าย  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 11.2 ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสงู  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 11.3 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 11.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 11.5 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู  และผู้อ่ืน 
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โครงการ                       โครงการจัดการเรียนรู้โดยใชพ้ัฒนาการด้านสมอง (Brain  Besed  Learning) 
สนองนโยบาย                 กลยุทธ์ที่ 3 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายกมล  วานนท์  2. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์  3. นางบุญญาณี กองเงิน 
                                4. นางสาวพิศมัย   สุวรรณ์สาร   5. นายศรนพลช  สุขล้าน 
                                6. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย  7. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา   
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 Brain Based Learning คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี  
2. วัตถุประสงค์ 
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      2.1 เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการท างานของสมอง 
      2.2 เพ่ือให้การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัพัฒนาการของเด็ก    
      2.3 เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยเปิดกว้าง ให้เด็กเรยีนรู้ได้ทุกเรื่อง 
      2.4 เพ่ือให้  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง 
      2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพ้ืนฐานส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพสมองของ
เขาอย่างเต็มความสามารถ 

 3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
          3.1.1 นักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ  100 % 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ    

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่   11   ( 3  ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
           นักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ  100 % 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563– 30 เมษายน  2564 
7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายกมล 

นางบุญญานี 
น.ส.พิศมัย                                         
นายศรณพลช   
น.ส.ภัทราวดี                                                                  
ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์  
น.ส.วิไลลักษณ์  
 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. จัดครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามกลุ่มสาระที่   
   รับผิดชอบ 

1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 
5,000 

2. จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อม 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 10,000 
3. จัดครูรับผิดชอบประจ าฐาน จัดท าสื่ออุปกรณ์ 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 5,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  

รวม 20,000  
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8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
- รายงานการไปศึกษาดูงาน 
- รายงานการเข้ารับการอบรม 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2,000 3,000  5,000 
2. กิจกรรมอบรมวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง    2,000  2,000 2,000 2,000 10,000 
3. จัดครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 

 
3,000 2,000  5,000 

ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน, โรงเรียน,  ส านักงานเขต 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ    
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โครงการ                     โรงเรียนสุจริต 
สนองนโยบาย               กลยุทธ์ที่ 3 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายยุทธรงค์  แสนวัง  2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์   
                                3. นางบุญญาณี  สมบัติฤดี  4. นางจุฬา  ศรีมังคละ   
                                5. นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา  6. นางพัชรียา  ไกยราช    
                                7. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร  8. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย     
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยม 
ที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการอาจ
มีการทุจริตเกิดข้ึนบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดข้ึนเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
หรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตก าลังจะ
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ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคต
อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 
 การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้ 
แล้วยังจะท าให้เกิดแนวคิค ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ 
ชาติบ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผล 
ให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง  
และมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆที่
สร้างความเป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน  
โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
            2.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  
และมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ 
            2.3 ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ใน
ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
             เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้าง
ความเป็นชาติได ้ 100% 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
           โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนรู้ เข้าใจ  
ในโรงเรียนสุจริต 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่   1   ( 3  ตัวบ่งชี้) 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักในความมีคุณธรรมจริยธรรม 
      5.2 ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสุจริตได้ดี 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563– 30 เมษายน  2564 
7.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายยุทธรงค์

นางนีรนาท   
นางจุฬา                                      
นางบุญญาณี
นางสุดาวดี 
นางพัชรียา 
น.ส.พิศมัย 
ว่าที่ ร.ต  
ศิริวัฒน์     

1.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63       
 
 

500 
        
  
 

1,500 

2.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63 
ขั้นด าเนินงาน  
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุม 
   เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมคุณธรรมฯ เพ่ือ    
   รับทราบการด าเนินการโครงการฯ  

1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 

2. จัดเตรียมสถานที่ 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 
3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายตามโครงการ 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 
   
ขั้นสรุป 
1.  ประเมินผลครั้งที่  1 
2.  ประเมินผลครั้งที่  2 

 
ต.ค. 63 
เม.ย. 64 

 

รวม        2,000  

8.  หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
-  รายงานการด าเนินงานโครงการ 
-  รายงานการเข้ารับการอบรม 

9.  รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน       

500 
 
 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุม 
   เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมคุณธรรมฯ เพ่ือ   
   รับทราบการด าเนินการโครงการฯ  
2. จัดเตรียมสถานที่ 

 500 
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กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

3. จัดกิจกรรมเข้าค่ายตามโครงการ   6,500   1,500 
ขั้นสรุป     
1.  ประเมินผลครั้งที่  1      
2.  ประเมินผลครั้งที่  2      
      

10.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้าน, โรงเรียน,  วัด ,  ส านักงานเขต 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      11.1  ครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
      11.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

   

กลยุทธ์ที ่4  กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ส านักงานเขต 
 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประกัน
คุณภาพภายในเชิง
ระบบ 

 

1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างระบบ 
บริหารงานและองค์กรย่างเป็นระบบ 
 2. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตาม
กระทรวงฯ ก าหนด 

9,000 นายกมล 
นางจุฬา 
นายวัสพล         
นางสาวสุดาวดี 
นางพัชรียา 
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  โครงการ         ประกันคุณภาพภายในเชิงระบบ 
สนองนโยบาย         กลยุทธ์ที่ 4    
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน                  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         1. นายกมล  วานนท์  2. นางจุฬา  ศรีมังคละ   3. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา 
                            4. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา  5. นางพัชรียา   ไกยราช  
          6. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย      
 ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2563 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48   ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
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ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

2. วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือให้ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ ร่วมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
          2. เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น                                                                                                
          3. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ 
ด าเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  
 4. เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  

5. เพ่ือจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100  ของครู  ผู้บริหาร  ผู้เรียน  และชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเอง
และการประเมินผลภายในของ สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในของ  

สถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  
          1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน  และมาตรฐานของ สมศ. โครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                                        
          3. ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา  
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที่ 12   ( 6  ตัวบ่งชี้) 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
       5.1 ร้อยละ 80  ของครูผ่านการประเมินผลงานของตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน 
       5.2 ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และโครงการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
        5.3 ร้อยละ 80  ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฏาคม  2563  -  30 เมษายน 2564 
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7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   นายกมล   
นางจุฬา 
นายวัสพล          
นางสุดาวด ี
นางพัชรียา 

ว่าที่ ร.ต  
ศิริวัฒน์   
 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผน 1 ก.ค.63-30 เม.ย. 64  
.1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานและ
องค์กรย่างเป็นระบบ 
 2. กิจกรรมประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 ขั้นสรุป 
1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

 4,500 
  
 4,500 
  
  
     

รวม    9,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
    - รายงานการประเมินตนเอง 
     - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
      - สรุปงาน 
 
 
 
9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
1. กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานและ
องค์กรย่างเป็นระบบ 
 2. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
 ขั้นสรุป 

 2,000 2,500  4,500 
     
 2,000 2,500  4,500 
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1. ประเมินผลครั้งที่  1 
2. ประเมินผลครั้งที่  2 

     
     
     

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน วัด 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  

 2. ครูผ่านการประเมินมาตรฐาน  
 3. โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษามีการ
บริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 

 

1.  กิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
2.  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
3.  กิจกรรมการใช้กระบวนการ
คุณภาพ  P D C A  
4. กิจกรรม
ประชุม  สัมมนา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจาก
หน่วยงานหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา 

20,000 นางจุฬา   
นายยุทธรงค์   
นายกมล 
ว่าที่ ร.ต 
 ศิริวัฒน์   
น.ส.วิไลลักษณ์   
นางณัฐติยา 
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5.  กิจกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
6.  กิจกรรมการจัดท าระบบ
ข้อมูลผลการ ปฏิบัติงาน 
7.  กิจกรรมการท าแผนการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
8. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

โครงการบริหารการเงิน
และพัสดุ  
 

1.กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
2.กิจกรรมซ่อมแซมคุรุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
3.กิจกรรมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

การด าเนินงานด้าน
การเงินเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือ
แผนงานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

114,200 นายกมล 
นางสาวพิศมัย 
นายศรณพลช 

 
 
 
 
 
 
โครงการ                   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐาน 
สนองนโยบาย              กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางจุฬา ศรีมังคละ  2. นายยุทธรงค์  แสนวัง  3. นายกมล วานนท์   
                                4. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย  5. นางสาววิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา  
                                6.  นางนัฐติยา  ฝ่ายชาวนา     
ระยะเวลาด าเนินการ       ปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สถานศึกษาต้องมี
กระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา  ก าหนดขอบเขต  บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการ
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ปฏิบัติ  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการการมีส่วนร่วม  โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ มีการวัดและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นผลการด าเนิน
กิจกรรม โครงการและแผนงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบ มีระบบการคิดต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุน
ของหน่วยงาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาจากตัวแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่
แท้จริง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  มีการด าเนินการให้แต่ละ
หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้อง
กับเป้าหมายความส าเร็จ  และมีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน มีแผนการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
                   เพ่ือให้การการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 

      2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 

      2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

      2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

      2.5 เพ่ือให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 

3. เป้าหมาย 

      3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  100% 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  

4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
     มาตรฐานที่  9  ( 3 ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  95 % 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  กรกฎาคม  2563– 30 เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นางจุฬา 

นายยุทธรงค์  
นายกมล 

ว่าที่ ร.ต 
 ศิริวัฒน์   
น.ส.วิไลลักษณ ์
นางณัฐติยา  

1. ประชุมวางแผน/ช้ีแจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
1. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม 

1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 
      1,000  

2. การนิเทศภายใน 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       1,000  
3. การใช้กระบวนการคณุภาพ  P D C A  1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       1,000  
4. ประชุม  สัมมนา  คณะกรรมการสถานศึกษา 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       5,000  
5. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 
      7,000  

6. การจัดท าระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       1,000  
7. การท าแผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       2,000  
8. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64       2,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งท่ี  1 ต.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งท่ี  2 เม.ย. 64  

รวม 20,000  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี คู่มือการบริหารและจัดการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 
      -  ผลการซักถามและสัมภาษณ์ ครู บุคลากรผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
      -  การประเมินจากสภาพจริง 

9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
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1. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
1,000  

 
1,000 

2. การนิเทศภายใน  1,000   1,000 
3. การใช้กระบวนการคุณภาพ  P D C A   500 500  1,000 
4. ประชุม  สัมมนา  คณะกรรมการสถานศึกษา  2,500 2,500  5,000 
5. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

 3,500 3,500  7,000 

6. การจัดท าระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน   1,000  1,000 
7. การท าแผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  1,000 1,000  2,000 
8. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  1,000 1,000  2,000 
ขั้นสรุป      
1. ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน,โรงเรียน,กลุ่มเครือข่าย, 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน   

  
 
 
 
โครงการ            บริหารการเงินและพัสดุ 
สนองนโยบาย            กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงาน                     กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ               1. นายกมล  วานนท์  2. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร  
                              3. นายศรณพลช  สุขล้าน  4. นางสาววิไลลักษณ์  เกลี้ยงเกลา  

5. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย   
ระยะเวลาด าเนินการ    1 กรกฎาคม  2563  -  30 เมษายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีคุณภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้นั้น  ไม่เพียงแต่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น  แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  
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เช่น  จ าเป็นต้องมีสิ่งคอยสนับสนุนการศึกษา  เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อการศึกษาหรือ  คอยอ านวยความสะดวก
รวดเร็ว  อีกปัจจัยหนึ่งคือ  ตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยการได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียน  ในด้านค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการหรือค่าเบี้ยเลี้ยงในการสนับสนุน  และปัจจัย
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ  การจัดการบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  ให้กับผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  และเพ่ือให้โรงเรียนมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  โรงเรียนเกิดความเข้มแข็ง  
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการงบประมาณรายจ่ายทั่วไปขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีงบประมาณในการเบิก – จ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทนใช้สอยในการ 
               ไปติดต่อราชการ 
          3. เพ่ือให้โรงเรียนมีไฟฟ้า  น้ าประปา  ใช้อย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว 
6. เพ่ือให้วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมและสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีวัสดุส านักงานใช้ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีเงินสนับสนุนในการเดินทางไปราชการ 
  3. โรงเรียนมีน้ าประปาและไฟฟ้าใช้ตลอดปี 
  

3.2  ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ 
  2. โรงเรียนมีน้ าประปาและไฟฟ้าให้นักเรียนใช้ทุกคน 

 3. วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมและสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
      มาตรฐานที ่    ( 1 ตัวบ่งชี้) 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      5.1 สถานศึกษามีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกิดความเข้มแข็ง  นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์มีคุณภาพ   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 กรกฎาคม 2563 - 30  เมษายน  2564 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   นายกมล 

นางสาวพิศมัย 
นายศรณพลช 
น.ส.วิไลลักษณ์  ว่า
ที่ ร.ต ศิริวัฒน์  
 

1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน ก.ค.63  
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ ก.ค.63  
ขั้นด าเนินงาน   
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการศึกษา 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 15,000 
- กิจกรรมค่าตอบแทน 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 5,000 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 5,000 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 74,200 
- กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 5,000 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1 ก.ค.63 - 30 เม.ย. 64 10,000 
ขั้นสรุป   
1. ประเมินผลครั้งที่  1 ก.ค. 63  
2. ประเมินผลครั้งที่  2 เม.ย. 64  

รวม 114,200  

8. หลักฐาน/ร่องรอยของการด าเนินงาน 
       -  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
       -  การสอบถาม 
       -  การสัมภาษณ์ 
       -  ใบเสร็จรับเงิน 
         -  เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
9. รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รายจ่าย
อ่ืนๆ 

รวม 

ขั้นเตรียมการ      
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน      
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ      
ขั้นด าเนินงาน      
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการศึกษา   15,000  15,000 
- กิจกรรมค่าตอบแทน 5,000    5,000 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน   5,000  5,000 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  74,200   74,200 
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- กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  1,000 4,000  5,000 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    10,000 10,000 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการศึกษา      
ขั้นสรุป      
1.ประเมินผลครั้งที่  1      
2. ประเมินผลครั้งที่  2      

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน, โรงเรียน  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้ตลอดปี 

   2. โรงเรียนมีน้ าประปาใช้ตลอดปี 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับค่าตอบแทนใช้สอยในการเดินทางไปราชการ 
 4. การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว 
 5. วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมและสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 6. นักเรียนมีวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           ส่วนที่  4 
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                  กระบวนการน าแผน 
                      สู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสุทธสิริโสภาเพ่ือ

ส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาทีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น โรงเรียนสุทธสิริโสภาจึงได้ก าหนด
ปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนสุทธสิริโสภา  ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ดังนี้ คือ งบประมาณด าเนินการในส่วนโรงเรียนสุทธสิริโสภา  
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรมโดยมีผู้รับผิดชอบและกลุ่มงานในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการด าเนินงาน 
  ปัจจัยความส าเร็จ 
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1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีก าหนดไว้ 
  2. หน่วยงานที่เกีย่วข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ  
  3. มีการเชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 

4. การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานและกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และ
เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง
และผูส้นับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานทีเกียงข้อง เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ
งานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม

ความก้าวหน้าประจ าปีการประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน

และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
พฤษภาคม 2563 เข้ารับการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2563  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต2  
เมษายน - พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พฤษภาคม 2563  โรงเรียนสุทธสิริโสภาแจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ตุลาคม  2563 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2563 - ตุลาคม  

2563) 
เมษายน  2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (พฤษภาคม 2563 –เมษายน 
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2564) 
 

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานจะต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง 
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