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ข้าพเจ้า นางนุศรา  บุญผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม    
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
ยางซ้ายพิทยาคมแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
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ค ำน ำ 

      แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดท าขึ้น            
เพื่อด าเนินการใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและ
ชุมชน อีกท้ังแนวนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นประเด็น
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลท่ี 10 และหลักกลยุทธ์ของ สพฐ. เนื้อหา
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ส่วนท่ี 4 รายละเอียดแผนงาน/
โครงการประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งใช้มาตรฐานสถานศึกษาเป็นกรอบในการด าเนินงาน  
 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมท่ี
จัดท าขึ้นนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมทักษะของ
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ  
  

 

         โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ก 

ค าน า ข 

สารบัญ ค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 1 

 - ข้อมูลท่ัวไป 1 

 - ข้อมูลด้านบุคลากร 4 

 - ข้อมูลนักเรียน 6 

 - ข้อมูลอาคารสถานท่ี 6 

 - ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 8 

ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 9 

 - พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง รัชกาลท่ี 10 9 

 - ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 9 

 - นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 13 

 - ไทยแลนด์ 4.0 18 

 - ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 20 

 - นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 21 

 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 23 

 - การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 27 

ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 29 

 - การบริหารจัดการศึกษา 29 

 - โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 31 

 - วิสัยทัศน์ 32 

 - พันธกิจ 32 

 - เป้าประสงค์  32 

 - เอกลักษณ์ 33 

 - อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 33 

 - แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 33 

 - ยุทธศาสตร์ 33 
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สำรบัญ (ต่อ)  
 

  หน้ำ 

ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม (ต่อ)  

 - ตัวชี้วัด 34 

ส่วนที่ 4 รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 35 

 - รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 35 

 - ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มงาน 37 

 - แผนงาน/โครงการตามยุทศาสตร์ 44 

     - ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม  

       1)  โครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 44 

       2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 52 

     - ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

      ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 

       3) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 

     - ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  

       4) โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 66 

       5) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 73 

       6) โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน 83 

     - ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

      ทำงกำรศึกษำ 
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       8) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 95 

                 - ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

       9) โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 100 

     - ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

      ในกำรจัดกำรศึกษำ 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ท่ีต้ัง หมู่ 2  ต าบลยางซ้าย  อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  64000 
Website :  www.yangsai.org   E-mail : Yangsai26@gmail.com  
Facebook : โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
โทร. 0-5561-5653      โทรสาร 0-5561-5653        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
1.1 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ต้ังอยู่หมู 2 ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บน 38 ไร่ 3 งาน     

67.4 ตารางวา เป็นโรงเรียนท่ีประชาชนในท้องถิ่นเสนอต่อทางราชการให้จัดต้ังขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทาง
การศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2525 มีฐานะเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร
เรียนหลังแรกเป็นอาคารช่ัวคราว ท่ีสร้างขึ้นด้วยความเสียสละก าลังกายและก าลังทรัพย์ ของประชาชนต าบล      
ยางซ้าย นักเรียนรุ่นแรกมี 66 คน เปิดสอนได้ 2 หองเรียน ผู้บริหารและครูท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี ได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภายใต้การควบคุม ของนายวิชิต ศิริบุญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 ปีการศึกษา 2525 คณะกรรมการผู้ด าเนินการขอจัดต้ังได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ 57,000 บาท เพื่อถม
ดินขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร และจัดต้ังอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด 4 ห้องเรียน หลังคามุง
สังกะสีพร้อมท าถนนทางเข้าโรงเรียนและถนนรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ าท่วม   
 วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า
ต าบล ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม” อักษรย่อว่า “ย.พ.” มีแผนช้ันเรียน  3-2-0 รวม 5 ห้องเรียน 
สังกัดกรมสามัญศึกษา มีนายประยงค์ พันธุไพโรจน ด ารงต าแหนง ครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนยางซ้าย
พิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ ม.6 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 มีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ห้องเรียน มีระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวม 3 ห้องเรียน โดยจัดแผนการเรียนเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิต, แผนการเรียนท่ัวไป และ
แผนการเรียนท่ัวไป(ทวิศึกษา) จ านวนนักเรียน 95 คน จ านวนผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน พนักงานราชการ 1 
คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูวิทยากร 1 คน ครูธุรการ 1 คน และภารโรง 1 คน รวม 18 คน 

 
 

 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

2 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

1.2 แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 : สนามฟุตบอล  

หมายเลข 2 : สวนมะม่วง 

หมายเลข 3 : อาคารเรียน 316 ล.   

หมายเลข 4 : อาคารสหกรณ์ร้านค้า 

หมายเลข 5 : โรงอาหาร    

หมายเลข 6 : โรงฝึกงาน 

หมายเลข 7 : ห้องออมเงิน   

หมายเลข 8 : สุขานักเรียน 

หมายเลข 9 : บ้านพักคร ู    

หมายเลข 10 : บ้านพักนักการฯ 

หมายเลข 11 : เสาธง    

หมายเลข 12 : หอประชุม 

หมายเลข 13 : สนามวอลเลย์บอล,  

       ตะกร้อ, บาสเกตบอล 

หมายเลข 14 : สระน้ า  

หมายเลข 15 : อาคารเกษตร 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

 1.3 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ยอดเจดีย์รัศมีกระจายออกเป็นเก้าแฉก อันหมายถึง ส่ิงท่ี “งามส่ี”  
ประการและส่ิงท่ี “ดีห้า” ประการ คือ 

ส่ิงท่ี “งามส่ี”   คือ 1. รูปร่างงาม 2. ท่าทางงาม     3. วางตัวงาม 4. จิตใจงาม 
ส่ิงท่ี “ดีห้า”   คือ 1. วาจาดี 2. ความรู้ดี 3. ความสามารถดี 

4. ความประพฤติดี  5. การงานดี 
อักษรย่อ  ย.พ. 
ปรัชญำโรงเรียน  สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ (ความได้ปัญญา ท าให้เกิดสุข) 
ค ำขวัญ   เรียนดี    มีวินัย    น้ าใจนักกีฬา    พัฒนาถิ่น 
วิสัยทัศน์  มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษา เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
   มีวินัยใฝ่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี 
อัตลักษณ ์  ยิ้มง่าย ไหว้งาม 
เอกลักษณ ์  โรงเรียนพอเพียง รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สีประจ ำโรงเรียน เทา – ชมพู 

สีเทา        หมายถึง      มันสมอง 
สีชมพู      หมายถึง      ความรักใคร่กลมเกลียว  สามัคคี 
รวมแล้ว  หมำยถึง ทุกคนมีควำมสำมัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในกำรศึกษำหำควำมรู้ 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

2. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
 2.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

 
 2.2 ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลา 

1 นายประยงค์   พันธุ์ไพโรจน ์ อาจารย์ใหญ่ 2526 – 2533 

2 นายอภิสัณฑ์   ตรีธรรมพินิจ อาจารย์ใหญ่ 2533 – 2535 

3 นายจ าลอง     คุรุบรรเจิดจิต อาจารย์ใหญ่ 2535 – 2540 

4 นายด าริ  สดช่ืน อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อ านวยการ 

2540 – 2546 

2543 – 2546 5 นายมานพ  บัวทอง อาจารย์ใหญ่ 2546 – 2548 

6 นายอนุสนธิ์     ต้นประสงค์ ผู้อ านวยการ 2548 – 2548 

7 นายประยงค์    พันธุ์ไพโรจน ์ ผู้อ านวยการ 2548 – 2550 

8 นายนรัตน์       พ่วงสุวรรณ ผู้อ านวยการ 2550 – 2560 

9 นายไพรัช   เดชะศิริ ผู้อ านวยการ 2560 – 2561 

10 นายสังวาลย์     พลอยด า ผู้อ านวยการ 2561 – ปัจจุบัน 

 
  
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง 

1 นางนุศรา  บุญผล ประธานกรรมการ 

2 พระอธิการบันลือศักดิ์  ปัญญาวชิโร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

3 นางสุเทพ  เสากุล กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

4 นายพล  จิตต์ค านึง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

5 นางสาวระย้า  คงขาว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

6 นายเกรียงไกร  นิ่มแสง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 นายนิคม  เขาเหิน กรรมการผู้แทนครู 

8 นายชัยวัฒน์  สุดสวาท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

2.3 ข้อมูลข้ำรำชกำรครู/พนักงำนรำชกำร/พนักงำนบริกำรโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 
 

ท่ี ช่ือสกุล ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขาท่ีจบ กลุ่มสาระ 

1 นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว ครู คศ. 3 กศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

2 นายนิคม  เขาเหิน ครู คศ. 3 ศษ.บ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ฯ 

3 นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า ครู คศ. 3 คบ. นาฏศิลป์ ศิลปะ 

4 นายสมชาย  บุญอินทร์ ครู คศ. 2 วท.บ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ฯ 

5 นางณัฐกฤตตา  มามี ครู คศ. 2 วท.บ เคมี วิทยาศาสตร์ ฯ 

6 นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร ครู คศ. 1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

7 นายวันเฉลิม  นะน่าน ครู คศ. 1 คบ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

8 นายเด่นนคร  พ้นพาล ครู คศ. 1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

9 นางสาวณัฐธิดา  พลมาก ครู คศ. 1 กศ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

10 นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า ครู คศ. 1 กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 

11 นายปริญญา  ชมนก ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

12 นางสาวมาลนิี  วงค์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ฯ 

13 ว่าท่ี รต. หญิง นิตยา  รัตนะ พนักงานราชการ คบ. พละ สุขศึกษาและพละศึกษา 

14 นายสมนึก  หริ่งกัน ครูผู้ทรงคุณค่า กศ.ม. ภาษาไทย ศิลปะ 

15 นายด าเนิน  นันทะกมล ครูวิทยากร ศษ.บ การจัดการ การงานอาชีพฯ 

16 นางสาวนิตยา  ตาลวันนา ครูธุรการ คบ. คอมพิวเตอร์ - 

17 นายประดิษฐ์  บุตรสุวรรณ นักการฯ ป.4 - - 
 

 2.4 จ ำนวนครูและบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา 

ชำย หญิง รวม ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ผู้บริหาร 1 - 1 - - 1 - 

ครู 6 6 12 - 10 2 - 

พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - 

ครูผู้ทรงคุณค่า 1 - 1 - 1 1 - 

ครูวิทยากร 1 - 1     

ครูธุรการ - 1 1 - 1 - - 

นักการ/ภารโรง 1 - 1 1 - - - 

รวม 10 8 18 1 13 4 - 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2564 จ านวน  87  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 4.1 อำคำรสถำนที่/บ้ำนพักครู 

ท่ี อำคำร จ ำนวน (หลัง) 

1 อาคารเรียน 1 

2 โรงฝึกงาน 1 

3 หอประชุม 1 

4 บ้านพักครู 4 

5 อาคารชั่วคราว 2 

รวม 9 
 

 4.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร/ห้องพิเศษ 

ท่ี สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ* รวม 

1 อาคารเรียน 6 7 6 19 

2 โรงฝึกงาน 1 - - 1 

3 อาคารชั่วคราว - 1 - 1 

รวม 7 8 6 21 

  
*ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 

ระดับชั้น 
แผนกำรจัดชั้นเรียน 

(ห้อง) 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 13 8 21 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 10 8 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 8 3 11 

รวม 3 31 19 50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 10 8 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 9 7 16 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 6 8 14 

รวม 3 25 23 48 

รวมทั้งสิ้น 6 56 42 98 
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 4.3 สถำนที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 

ท่ี สถานท่ีเรียน จ านวน  

1 ห้องท่ีใช้เรียน 16 ห้อง 

2 สนามฟุตบอล 1 สนาม 

3 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 

4 สนามวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด 2 สนาม 

5 สนามตะกร้อ 1 สนาม 

รวม 10 
 

 4.4 ห้องน้ ำ-ห้องส้วม 

ท่ี อำคำร ครู (ห้อง) นักเรียน (ห้อง) รวม 
ชำย หญิง 

1 อาคารเรียน 4 - - 4 

2 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 - 4 - 4 

3 ห้องน้ า-ห้องส้วม 2 - 6 - 6 

4 ห้องน้ า-ห้องส้วม 3 - - 6 6 

5 ห้องน้ า-ห้องส้วม 4 - - 6 6 

รวม 4 10 12 26 
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5. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 5.1 สภำพชุมชนโดยรอบ 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ต้ังอยู่ในเขตต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ชุมชนโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนในเขตชาญเมือง สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ ายม ทางเข้าโรงเรียนอยู่  
ติดถนนสุโขทัย – บางระก า รั้วก าแพงโรงเรียนล้อมรอบไปด้วยพื้นท่ีทางการเกษตร จึงท าให้บริเวณโรงเรียน  
ร่มรื่น อีกท้ังต าแหน่งท่ีต้ังของโรงเรียนยังอยู่ใจกลางต าบลยางซ้าย ท าให้การคมนาคมขนส่งเอื้อต่อการจัด
การศึกษาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 ส าหรับท้องท่ีอ าเภอเมืองสุโขทัย แบ่งการปกครองเป็นต าบลท้ังหมด 10 ต าบล คือ ธานี เมืองเก่า 
บ้านกล้วย ปากแคว ตาลเต้ีย บ้านสวน บ้านหลุม วังทองแดง ยางซ้ายและปากพระ มีประชากรในเขตอ าเภอ
เมือง 105,131 คน (พ.ศ. 2558) สถานท่ีส าคัญใกล้บริเวณโรงเรียน ได้แก่ วัดวังสวรรค์ อาชีพหลักของคนใน
ชุมชนคือ เกษตรกรรม ธุรกิจค้าขายและการให้บริการ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ ประเพณีแข่งเรือพาย 12 ฝีพาย ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าปลาจากปลาสร้อย และกล้วยกวน 
 
 5.2 โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 

  บริเวณท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแห่ง เช่น ศาลพระแม่ย่า อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก สุโขทัย พิพิธภัณฑ์ปลา
ในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) โรงพยาบาลสุโขทัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางซ้าย ฯลฯ 

  ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ประชาชนส่วนใหญ่จะย้ายถิ่น
ฐานไปท างานท่ีอื่น จะอยู่บ้านในช่วงท านาเท่านั้น เมื่อหมดฤดูท านาจะไปท างานรับจ้างหรือบางคนไปท างานท่ี
อื่นเป็นเวลาหลายปี เพราะไม่มีท่ีนาท ามาหากิน ท้ิงให้บุตรหลานอยู่กับญาติ ปู่ย่า ตายาย หรืออยู่ตามล าพัง ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก อาทิ เด็กท่ีถูกทอดท้ิงมีปัญหาด้านจิตใจ ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนบ่อยและออกเรียน
กลางคัน โดยไม่มีผู้ปกครองคอยดูแล เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ถูกชักจูงไปในทาง ท่ีไม่ดีได้ง่าย และ
ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อของบุตรหลานของตนเอง เพราะจ าเป็นต้องหา
รายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว  
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวง รัชกำลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  2. ยึดมั่นในศาสนา 
  3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
  1.รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2. ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
  3. ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3) มีงานท า – มีอาชีพ 
  1. การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
 เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและมี
 งานท าในท่ีสุด 
  3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
 4) เป็นพลเมืองดี 
  1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
  2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี
 เป็นพลเมืองดี 
  3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
 งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร” 
 
2. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
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ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง 
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ 
การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง 
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อม 
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล 
มีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง
จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และพัฒนากลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการ
คิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

 มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 

2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน 
อื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ัง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
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(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น 
ของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า
เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
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ขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบั ติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม  
 
3. นโยบำยและจุดเนน้กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ัง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
 - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการ

 จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
 แห่งชาติ 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถำนศึกษำ  ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

 ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และ
พื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
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- พัฒนำค รูให้ มีทั กษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้ เทคโนโลยี ดิจิทั ล 
ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

- พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน า
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

 พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ

ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถ่ินร่วมกับภำษำไทย เป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะ
การส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศ
ของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก ำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อลด

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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- เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์กำรเพื่อลดควำมทับซ้อน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร  ให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดต้ังหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ท่ีมีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำร
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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3. กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่ วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้
สังคมไทยต้องปรับเปล่ียนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ 

- เปิดกว้ำง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ท่ีเน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อท า ครูยกก าลังสองท่ีเน้นเพิ่ม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนท่ีบ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
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สองท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ส่ือการเรียนรู้ยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนผ่านส่ือผสมผสาน ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เช่ือมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองท่ีมุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ท่ีเพิ่มความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น” 
 
4. ไทยแลนด์ 4.0 
 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 
“ประชารัฐ” ท่ีผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในและระดับโลกโดย
ภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง ”นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง 
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เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปล่ียน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 โดยประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น 
 ยุคท่ีสอง “ประเทศไทย 2.0”  เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่นการผลิตและขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องด่ืม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
 ยุคท่ีสาม “ประเทศไทย 3.0” เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก
เหล็กกล้า รถยนต์ กล่ันน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
 แต่ไทยในยุค 1.0  2.0  และ 3.0  รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคท่ีส่ีให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6  ปี กับการวางภาพอนาคต
ทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of 
Innovation” โดยไทยแลนด์ 4.0 จะมุ่งพัฒนาเพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ดังนี้ 
 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 
 3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 
 5) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริหารท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน                      
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคล่ือน         
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชาชารัฐ”                  
กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                 
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริม
การท่องเท่ียวและไมล์ การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและ
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พัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ังการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและ
การลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
5. ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21 Century Skills)  (www.p21.org)  ท่ีมีช่ือย่อว่าเครือข่าย P21  
การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความ
ช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผลการคิด
อย่างเป็นระบบการตัดสินใจ/ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การส่ือสาร (Communication) เป็นการส่ือสารท่ี
ชัดเจน 3) การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)  
ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุ่งเน้นให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการเช่ือมโยงประเมินและ
สร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้  ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรมมีความ
รับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ทักษะ
ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 
3R+8C+2Ls ดังนี้ 
 3R ได้แก่ 
 1) อ่านออก Reading    2) เขียนได้ (W) Riting    3) คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 

8C ได้แก่ 
 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  
      (Critical Thinking & Problem Solving) 
 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
 3) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
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              (Collaboration,teamwork & leadership) 
 4) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5) ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ  
              (Communications, information & media literacy) 
 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
             (Computing & ICT Literacy) 
 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
 8) ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

2Ls ได้แก่ 
 1) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  2) ภาวะผู้น า (Leadership) 
 
6. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา 
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
ท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ี รู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
"การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้ำนโอกำส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
 อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวซนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน 
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ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้ำนคุณภำพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
 บ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถณะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง

 สมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
 ผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถณะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง

 กับบริบทของพื้นท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน (SWOT Analysis)  
ของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

 
สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยในหน่วยงำน 
(Structure = S1) 
1. เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย  
2. มีการจัดโครงสร้างการบบริหารงานท่ีชัดเจน 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดตามความส าเร็จ ในการน านโยบายสู่
ความส าเร็จอย่างชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  
4. บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ของโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
สมานฉันท์และราบล่ืน 
 

ด้ำนระบบ/กิจกรรม (System/Service = S2) 
1. มีแหล่งเรียนรู้ไว้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้กับครู และนักเรียนหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
อินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ 
2. มีการรายงานผลการปฏิบัติของบุคลากรท่ีได้
ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงาน 
มีร่องรอยของข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
 

ด้ำนบุคลำกร (Man=M1) 
1.  ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น เป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่นักเรียนและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเสมอภาค 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
3. ครูมีความพร้อมในการยอมรับการเปล่ียนแปลงตาม
ความรู้ความสามารถ 
 

 
 
1. การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนท่ี
มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีน้อยท าให้
เกิดสภาวะ “งานล้นคน” ตลอดจนต้องรับผิดชอบใน
งานท่ีไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 

 
1. ผู้เรียนขาดความตระหนักต่อการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้และผู้เรียนร้อยละ 20 ขาดความมุ่งมั่นในพัฒนา
ตนเองทางการศึกษา 
2. คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

1. ครูขาดขวัญก าลังใจในการจัดสวัสดิการ 
2. ครูปฏิบัติงานพิเศษหลายงาน 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนเงิน/งบประมำณ (Money=M2) 
1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการนโยบายเรียน
ฟรี ส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนดีขึ้น 
2. การบริหารการเบิก-จ่ายเป็นระบบ 
3. มีเงินอุดหนุนไว้เพียงพอ 
 
ด้ำนอุปกรณ์/เคร่ืองมือ(Material=M3) 
1. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเพียงพอกับความ
ต้องการ  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ี
สูงขึ้น 
2. มีระบบไฟฟ้า ประปา สระน้ า ท่ีสมบูรณ์ 
3. มีโรงฝึกงาน โรงเกษตรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร(Management=M4) 
1. ผู้บริหารมีทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีและ
การประสานงานชุมชน 

 
1. งบประมาณบางโครงการไม่เพียงพอ ท าให้ครูต้องใช้
งบส่วนตัว 
2. การบริหารงบประมาณ ไม่เป็นแบบเรียลทาม (Real 
time) เนื่องจากครูมีภาระหน้าท่ีอื่น ๆ 
 
 
1. ห้องน้ า ห้องส้วม โรงอาหาร ไม่ถูกสุขลักษณะ
เท่าท่ีควร 
2. อุปกรณ์กีฬา ไม่เพียงพอกับความต้องการ  
3. สภาพอาคารเรียน สนามกีฬา ไม่เอื้อต่อการเล่นกีฬา 
บางประเภท 
 
 
1. บุคลากรมีจ ากัดและมีภาระงานมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

25 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 
โอกำส (Opportunities) ข้อจ ำกัด/อุปสรรค (Threats) 

ด้ำนสังคม/วัฒนธรรม (Social/Culture) 
1. กระแสโลกาภิวัตน์  ทุกหน่วยงาน/องค์กร 
จ าเป็นต้อง มีการเปล่ียนแปลงตามให้ทัน 
2. จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งวัฒนธรรมและมีบุคคล 
สถานท่ี ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีส าคัญ มากมาย 
3. ท้องถิ่นต าบลยางซ้ายและใกล้เคียง เป็นสังคมชนบท 
วัฒนธรรมประเพณีความร่วมมือและความพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกนัยังมีสูง 
4. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งในด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน/
ท้องถิ่น มีอยู่มากมาย และมีคุณค่าพอท่ีควรศึกษา 
 
ด้ำนเทคโนโลยี (Technology=T) 
1. จัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนโดยการติดต้ัง
ระบบเครือข่าย internet ความเร็วสูงจึงท าให้ครูและ
นักเรียนเกิดความคล่องตัวและการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายของรัฐ มีผลท าให้เกิดความคล่องตัว 
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และท าให้นักเรียน
สนใจใฝ่เรียนมากขึ้น  
 
ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic=E) 
1. โรงเรียนมีการขอทุนการศึกษา สามารถจัดสรร ให้
เด็กท่ีขาดแคลน  
2. โรงเรียนมีรถรับส่งฟรี และโครงการอาหารกลางวัน 
 
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (Polical=P) 
1. แนวนโยบายรัฐเน้น “คุณธรรมน าความรู้  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ ฐานะยากจน มี
แหล่งอบายมุข ปัญหาหย่าร้าง 
2. ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นนับวันจะรุนแรง
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ ่
3. ผู้ปกครองมีทัศนะคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1. การติดตามดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
ภายนอกยังไม่ท่ัวถึง 
2. ระบบเครือข่าย Internet ของสถานศึกษายังไม่ 
เสถียร (ไม่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา)  
3. ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไอที 
 
 
 
 
1. เศรษฐกิจชุมชน สถาบันครอบครัว ไม่มั่นคง
เท่าท่ีควรส่งผลให้มีการส่งบุตรหลานเรียนต่ออยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 
 
 
1. ผลจากการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง นโยบาย
จะเปล่ียนไปตาม ท าให้นโยบายการจัดการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 
โอกำส (Opportunities) ข้อจ ำกัด/อุปสรรค (Threats) 

2. นโยบายการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละสอง
ครั้ง และการเพิ่มเงินโบนัส รวมท้ังการมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นจะเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากร มีความ  
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน และงานจะได้ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพยิ่งขึ้น 

2.ระบบบริหารราชการขาดความยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว
เพราะใช้กฎ ระเบียบทางราชการ มีขั้นตอนปฏิบัติ
หลายข้ันตอน 
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 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 

ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อม 
 ปัจจัยภำยนอก 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมมือจากชุมชน และองค์กร
ส่วนท้องถิ่นในระดับท่ีดี ผู้ปกครองสนับสนุน และส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการท างาน มีการน าเครื่องจักร  
คอมพิวเตอร์ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นมาใช้แทนแรงงานคน ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน การจ้างแรงงาน
ราคาถูก ผู้ปกครองบางส่วนว่างงาน ถูกนายจ้างบอกเลิกจ้าง และมีรายได้ต่ าลง ปัญหาการหย่าร้าง ท าให้ส่งผล
กระทบมายังนักเรียน และโรงเรียน ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประสบปัญหา 
 ปัจจัยภำยใน 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในท่ีชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
และมีความรู้ความสามารถ มีการบริหารจัดการท่ีดี ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังด าเนินการไม่เป็นระบบ การนิเทศ ก ากับติดตาม  
ประเมินผล ยังไม่ต่อเนื่อง จะต้องปรับปรุงในด้านการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน มาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เอื้ออาทร มีวิญญาณความเป็นครู และมีเจตน คติท่ีดีต่อการ
สอน มีความต้ังใจ มีความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ได้รับ
การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
 อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน และในโลกปัจจุบัน ซึ่ง
ก้าวไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีและใช้ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ทันยุคสมัย อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติโดยรวม    
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สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัย ท้ังภายนอกและภายใน ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนอย่างดี ท าให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ท าให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นท่ีน่าพอใจ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของชุมชน ครูมีความมุ่งมั่น และต้ังใจในการ
ท างาน แม้ว่าจะขาดส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขาดแคลนครูและบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
เช่น ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ ภาษาต่างประเทศ อีกท้ังครูมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการสอน 
กล่าวคือ ต้องท างานธุรการ รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน ของโรงเรียน และโครงการนโยบายพิเศษอื่น ๆ  
มากเกินไป  ซึ่งเป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้โรงเรียนอยู่ในเสถียรภาพ “เอื้อแต่อ่อน” ปัจจัย
ภายนอกเอื้อต่อการจัดการศึกษา แต่ปัจจัยภายในเป็นอุปสรรค ท าให้ต้องหาโอกาสท่ีจะพัฒนาในโอกาสต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม 

 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีจะต้องด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้กระบวนการไปพร้อม ๆ กันคือ การบริหารการศึกษา การบริหารการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการบริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ ก็เช่ือ
ได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ี
ส าคัญท่ีจะท าให้กระบวนการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ คือ 
 “สร้างศรัทธา พัฒนาทีมงาน ประสานการใช้ยุทธศาสตร์” 

1. สร้างศรัทธา เป็นการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดความน่า เช่ือถือ ไว้วางใจ
เช่ือได้สนิทใจ ให้ความเคารพนับถือ ยกย่องชมเชย ให้เกียรติ ความศรัทธาดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นกับครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารสถานศึกษาควร
แสดงพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดศรัทธา เช่น มุ่งมั่น หมั่นท าดี มีวิสัยทัศน์ ซื่อตรงโปร่งใส ให้ความเป็นธรรม         
น าพัฒนา (น าคิด น าท า) วาจาสุภาพ อดทน อดกล้ัน  

2. พัฒนาทีมงาน เป็นการสร้างทีมงานให้มีการท างานเป็นกลุ่ม เป็นคณะ มีความเป็นกันเอง ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ติดต่อส่ือสารกันอย่างเปิดเผย ทุกคนรู้บทบาทของตนเองอย่างชัดเจน ให้อภัย ประนีประนอม   
ไม่เอาเปรียบกัน ทุกคนมีความส าคัญ เมื่อพัฒนาทีมงานให้มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว การพัฒนางานต่าง ๆ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นควรพัฒนาบุคคลต่อไปนี้
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง 

แนวทำงกำรพัฒนำทีมงำน 
1) จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา 

 2) ส่งเสริมให้ครูท าผลงานทางวิชาการ 
 3) ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ 
 4) การสร้างประสบการณ์โดยท างานท่ีท้าทาย 

3. ประสานการใช้ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องน ายุทธศาสตร์ การท างานใหม่มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการน านวัตกรรมหรือ
ยุทธศาสตร์มาใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถเป็นท่ีปรึกษาของทีมงาน
ได้ ยุทธศาสตร์ที่น ามาใช้และท าให้ประสบผลส าเร็จ เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับทีมงานของตน ซึ่งประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเ สีย มี ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางาน เช่น 
กระบวนการพัฒนาระบบครบวงจร ของ Deming Cycle หรือ วงจร PDCA 
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 1) Plan  คือ การวางแผนในการด าเนินงาน  
 2 ) Do  คือ การลงมือท าตามแผนท่ีวางไว้ 

3) Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานกับแผน 
4) Action  คือ การยึดถือปฏิบัติหากการด าเนินงานบรรลุตามแผน ถ้าการด าเนินงานยังไม่

บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 
 

วงจรสู่ควำมส ำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ 

 

 

 

กลยุทธ์ในการบริหารที่ประสบผลส าเร็จท้ัง 3 อย่าง คือ การสร้างศรัทธา พัฒนาทีมงาน ประสานการ
ใช้ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติตนเองให้มีพฤติกรรมดังกล่าวเช่ือว่าจะท าให้ผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความช่ืนชอบ และช่วยเหลือ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะท าให้การบริหารการศึกษาประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกันปรับปรุง 

ร่วมกันวางแผน 

ร่วมกันตรวจสอบ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
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โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี         
(พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปล่ียนแปลงของประเทศและโลก จึงได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ผลผลิตจุดเน้นและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษา เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
 มีวินัยใฝ่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เป้ำประสงค์  
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้กับ

ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน ด ารงชีวิตสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและเป็นกลไกขับเคล่ือนในการจัด

การศึกษา  
5. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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      6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
การท างานร่วมกัน ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

7. เน้นการท างานแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา  

8. มีการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
เอกลักษณ ์

โรงเรียนพอเพียง รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ยิ้มง่าย ไหว้งาม 
 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 
 1. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. จัดหาครู บุคลากรให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 3. ระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                  
 
ยุทธศำสตร์ 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี ้
      1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
      2. การพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนั ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับดีขึ้นไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 

   7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
   8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  9. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   10. ร้อยละ 80 ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
   11. ร้อยละ 80 ของนักเรียนอ่านหนงัสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
   12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ
ต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
   13. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   15. ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน 
   16. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
17. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ

ของการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
   18. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 
   19. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนท่ี 4 
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
รำยละเอียดกำรประมำณกำรงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 

 
งบตำมภำรกิจของฝ่ำยต่ำง ๆ จ ำนวน 514,760.00 บำท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  40,000.00 ครูนิตยา 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  

28,000.00 ครูเรืองวิทย์ 

รวมเงินงบประมำณ 68,000.00 (2 โครงกำร) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,500.00 ครูนิคม 

รวมเงินงบประมำณ 15,500.00 (1 โครงกำร) 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
23,000.00 ครูมาลินี 

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 96,000.00 ครูณัฐกฤตา 
3 โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน 17,760.00 ครูปริญญา 

รวมเงินงบประมำณ 136,760.00 (3 โครงกำร) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  39,240.00 ครูวันเฉลิม 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 26,760.00 ครูปริญญา 

รวมเงินงบประมำณ 66,000.00 (2 โครงกำร) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 198,000.00 ครูสมชาย 

รวมเงินงบประมำณ 198,000.00 (1 โครงกำร) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 9,500.00 ครูณัฐธิดา 
2 โครงการส่งเสริมการบริหารงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 21,000.00 ครูดวงฤทัย 

รวมเงินงบประมำณ 30,500.00 (2 โครงกำร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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ตำรำงแสดงงบประมำณจ ำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มงำน 
 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  
เงินอุดหนุนรายหัวและเงินสนับสนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับจัดสรร 545,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน 
จ ำนวน 

ชำย หญิง ชำย 

ม.1 13 8 21 

ม.2 10 8 18 

ม.3 8 3 11 

รวม ม.ต้น 31 19 50 

ม.4 10 8 18 

ม.5 9 7 16 

ม.6 6 8 14 

รวม ม.ปลำย 25 23 48 

รวม 56 42 98 

อุดหนุน ม.ต้น 225,000.00 

อุดหนุนม.ปลาย 230,400.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ต้น 44,000.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ปลาย 45,600.00 

รวมงบประมำณที่ได้รับ 545,000.00 

เงินรายได้สถานศึกษา 16,465.34 

งบกลาง 155,939.74 

รวมเงินงบประมำณทั้งสิ้น 717,405.08 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคม 
 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

1. โครงกำรมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  ครูนิตยา       

กิจกรรมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ครูสกุณรีย์ 3,000.00 

 

 3,000.00 

กิจกรรมโครงการ To be number 1 ครูนิตยา 1,000.00 

 

 1,000.00 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ครูสมชาย 3,000.00 

 

 3,000.00 

กิจกรรมเด็กไทยรักการออกก าลังกาย ครูนิตยา 8,000.00 

 

 8,000.00 

กิจกรรมการแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล ครูมลธิชา 3,000.00 

 

 3,000.00 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน/นอกโรงเรียน ครูนิตยา 5,000.00 

 

 5,000.00 

กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ครูนิตยา  17,000.00  17,000.00 

รวม 23,000.00 17,000.00  40,000.00 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์  

ครูเรืองวิทย์ 
    

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครูเด่นนคร 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูเรืองวิทย์ 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา ครูเรืองวิทย์ 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล ครูณัฐกฤตา 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ ครูเด่นนคร 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี – กิจกรรม ม.ปลาย ครูเด่นนคร  20,000.00  20,000.00 

กิจกรรรมสภานักเรียน ครูเรืองวิทย์ 2,000.00   2,000.00 

รวม 8,000.00 20,000.00  28,000.00 

รวมทั้งสิ้น 31,000.00 37,000.00  68,000.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

3. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูนิคม     

กิจกรรมส่งเสริมการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา
เทคโนโลยี 

ครูนิคม 
10,000.00 

  
10,000.00 

กิจกรรมนิเทศภายใน ครูณัฐกฤตา 500.00   500.00 

กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครูวันเฉลิม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Tepe Online, PLC, Active 
Learning 

ครูนิคม 
1,000.00 

  
1,000.00 

กิจกรรมการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง การประเมินและพัฒนา ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 15,500.00   15,500.00 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

4. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดและทักษะกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน  

ครูมาลินี     

กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการ ครูมาลินี 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมน านักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมจัดห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูวันเฉลิม 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย/โสตทัศนูปกรณ์ ครูปริญญา 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ครูมลธิชา 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ครูณัฐกฤตา 2,000.00   2,000.00 

รวม 23,000.00   23,000.00 

5. โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ครูณัฐกฤตา     

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูณัฐกฤตา 2,000.00   2,000.00 

48 
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กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ครูมาลินี 45,000.00   45,000.00 

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ/ICT ครูนิคม  20,000.00  20,000.00 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ/ติว o-net ครูณัฐกฤตา  3,000.00  3,000.00 

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม/การแก้ไขผลการเรียน ครูมาลินี 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ครูวันเฉลิม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ ครูณัฐธิดา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ครูดวงฤทัย 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูณัฐกฤตา 6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ ครูเด่นนคร 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ ครูนิคม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูนิตยา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอนวิชา IS ครูปริญญา 5,000.00   5,000.00 

รวม 73,000.00 23,000.00  96,000.00 

6. โครงกำรส่งเสริมทักษะและประสบกำรณ์นอกห้องเรยีน ครูปริญญา     

กิจกรรมงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า ครูปริญญา 760.00   760.00 

กิจกรรมทศันศึกษา  ครูปริญญา  10,000.00  10,000.00 

กิจกรรมสหกรณร์้านค้า ครูดวงฤทัย 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครวัูนเฉลิม 6,000.00   6,000.00 

รวม 7,760.00 10,000.00  17,760.00 

รวมทั้งสิ้น 103,760.00 33,000.00  136,760.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

7. โครงกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ  ครูวันเฉลิม     

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการจัดหาทุนการศึกษา ครูนิคม 0.00   0.00 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ครูสมชาย 6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมให้บริการชุมชนและองศ์กรต่าง ๆ ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมงานแนะแนวทางการศึกษา ครูวันเฉลิม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – ส่ง นักเรียน ครูนิคม 24,200.00   24,200.00 

รวม 39,240.00   39,240.00 

8.โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
เทคโนโลย ี

 ครูปริญญา     

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(DLIT DLTV) 
ครูปริญญา 

3,000.00 

  

3,000.00 

กิจกรรมซ่อมบ ารุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ครูนิคม 15,000.00   15,000.00 

กิจกรรมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 

ครูปริญญา 
 8,760.00 

 
8,760.00 

รวม 18,000.00 8,760.00  26,760.00 

รวมทั้งสิ้น 57,240.00 8,760.00  66,000.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

9. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ครูสมชาย 
    

กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อม รร.ปลอดขยะ ครูเรืองวิทย์ 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ ครูสมชาย 50,000.00   50,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภค ครูดวงฤทัย 90,000.00   90,000.00 

กิจกรรมจ้างแม่บ้านท าความสะอาด ครูดวงฤทัย 54,000.00   54,000.00 

รวมทั้งสิ้น 198,000.00   198,000.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

โครงกำร / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้ รวม 

10. โครงกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมและกระจำย
อ ำนำจ 

ครูณัฐธิดา     

กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ครูปริญญา 500.00   500.00 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูนิคม 0.00   0.00 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครูสมชาย 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูนิคม 4,000.00   4,000.00 

การประชุมประจ าเดือน ครูนิตยา 
ตาลวันนา 1,000.00 

  
1,000.00 

กิจกรรมค ารับรองการปฏบิัติราชการ ครูนิคม 0.00   0.00 

รวม 9,500.00   9,500.00 

11. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนในโรงเรียนอย่ำงเป็น
ระบบ 

ครูดวงฤทัย 
    

กิจกรรมพัฒนาฝ่ายอ านวยการ ครูนิตยา 
ตาลวันนา 

5,000.00 
  

5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป ครูนิคม 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ่ายวิชาการ ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ่ายปกครองและกจิการนักเรียน ครูสมชาย 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมควบคุมภายใน ครดูวงฤทัย 1,000.00   1,000.00 

รวม 21,000.00   21,000.00 

รวมทั้งสิ้น 30,500.00   30,500.00 
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ชื่อโครงกำร   โครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
กลุ่มกำรบริหำรงำน  ปกครองและกิจการนักเรียน  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา     รัตนะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย   แต่
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท่ัวโลกได้ประสบปัญหากับโรคระบาด Covid-19 อีกท้ังยังมีปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ีน่าเป็นห่วง ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางสังคม 
ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น  

จากผลการด าเนินงานโครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า การ
จัดสรรกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี เพื่อแก้ปัญหาในข้างต้นนั้น เป็นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการสร้าง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ยังพบว่าการบริการด้านการพยาบาล ยังไม่พร้อม
ตลอดเวลาเพื่อบริการผู้เรียนเนื่องจากครูผู้รับผิดชอบมีภาระหน้าท่ีในการสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุภาพยังจัดท าได้ไม่เต็มท่ีเนื่องจากมีการห้ามรวมตัวกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง 
ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ โดยมีการน าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 
2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพต้ังแต่แรกเริ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อสุขภาพได้ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเพื่อ
หลีกเล่ียงในสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัวรวมท้ังการความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

45 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหน้ักเรียนมีการดูแลตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและโรคติดต่อติดทาง

เพศสัมพันธ์ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ 
2.4 เพื่อใหน้ักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.5 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและการกล้าแสดงออก ด้านศิลปะ ดนตรี 
2.6 เพื่อส่งเสริมการสร้างความสามัคคี และมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2.7 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน 

 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
          1) ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักดูแลสุขภาพสุขนิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
  3) ผู้เรียนร้อยละ 85 ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  4) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนร่าเริง
แจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่นและชอบมาโรงเรียน 

5) ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  ผู้เรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น มีความรู้
และภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน 
รวมท้ังสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว 
2 กิจกรรมโครงการ To be number 1 ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ี รต. หญิงนิตยา รัตนะ 
 3 
 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  บุญอินทร์ 

52 
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4 กิจกรรมเด็กไทยรักการออกก าลังกาย ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ี รต. หญิงนิตยา รัตนะ 

5 กิจกรรมการแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/
ดนตรีสากล 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า 

6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน/นอกโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ี รต. หญิงนิตยา รัตนะ 
7 กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ี รต. หญิงนิตยา รัตนะ 

 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
5. งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน 3,000.00   3,000.00 
กิจกรรมโครงการ To be number 1 1,000.00   1,000.00 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

3,000.00 
  

3,000.00 

กิจกรรมเด็กไทยรักการออกก าลังกาย 8,000.00   8,000.00 
กิจกรรมการแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรสีากล 3,000.00   3,000.00 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน/นอกโรงเรียน 5,000.00   5,000.00 
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 17,000.00   17,000.00 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 40,000.00   40,000.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
1) กิจกรรมงำนอนำมัยและโภชนำกำรโรงเรียน 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ตรวจสุขภาพฟัน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว 

และคณะท างาน 2 ให้บริการรักษาเบื้องต้น ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  3,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 ชุด 3,000 3,000 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  

 
 2) กิจกรรมโครงกำร To be number 1 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 26 

มิถุนายน ของทุกปี 
26 มิถุนายน ของทุกปี ว่าท่ี รต. หญิง

นิตยา รัตนะ 
และคณะท างาน 2 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 

พฤษภาคม ของทุกปี 
31 พฤษภาคม ของทุกปี 

3 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 1 ธันวาคม ของทุกปี 
4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด สิงหาคม 
5 กิจกรรม ตรวจปัสสาวะสมาชิกกลุ่มเส่ียง ตลอดปีการศึกษา 
6 กิจกรรม Re-X-ray ตลอดปีการศึกษา 
7 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ตลอดปีการศึกษา 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท 
 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดท าป้ายไวนิล 1 ป้าย 500 500 -  

2 ของรางวัล ขนม 2 ถัง  500 500 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  
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 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคติดต่อติดทำงเพศสัมพันธ์ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกวดค าขวัญ 

-วันงดสูบบุหรี่โลก 
-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-วันเอดส์โลก 

 
1 พฤษภาคม 2563 
26 มิถุนายน 2563 
1 ธันวาคม 2563 

นายสมชาย  บุญอินทร์ 
และคณะท างาน 

2 ตรวจหาสารเสพติด ตลอดปีการศึกษา 
3 รายงานข้อมูลยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  3,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ชุดตรวจสารเสพติด 1 กล่อง 1,000 1,000 -  

2 อุปกรณ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันต้านยาเสพติด 5 ชุด 200 1,000 -  

3 อุปกรณ์กิจกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ชุด 1,000 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  
 
 
 

   4) กิจกรรมเด็กไทยรักกำรออกก ำลังกำย 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาสากล ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  8,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้ออุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 8 625 5,000 -  

2 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1  500 500 -  

3 ของรางวัล 10 200 2,000 -  

4 เครื่องช่ังน้ าหนัก 1 500 500 -  

รวมทั้งสิ้น 8,000 -  
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

49 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

  5) กิจกรรมกำรแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรีสำกล 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า 
2 กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า 
3 กิจกรรมดนตรีสากล ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   3,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกและแสดง - - 3,000 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  

 
  6) กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน/นอกโรงเรียน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 การแข่งขันกีฬาภายใน ตุลาคม 2563 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ 

2 การแข่งขันกีฬาภายนอก ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   5,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา 1 500 500 -  

2 เบ้ียเล้ียงนักกีฬา - 3,000 3,000 -  

3 ของรางวัลในการแข่งขันกีฬา 10 100 1,000 -  

4 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 5 500 500 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 
 7) กิจกรรมกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด19 
        กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 
การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ส าหรับการ
ป้องกันการแพร่ระบาด 

ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ 

และคณะท างาน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  37,025  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดซื้อเจลล้างมือ พร้อมแท่นวางแบบเหยีบ 8 1,200 9,600 -  

2 
จัดซื้อหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

2 1,900 3,800 
-  

 จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 3 400 1,200 -  

3. จัดซื้อถุงมือยางในการป้องกัน 6 300 1,800 -  

4. 
อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- 600 600 
-  

รวมทั้งสิ้น 17,000 -  

 
7. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักดูแลสุขภาพสุขนิสัยและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3) ผู้เรียนร้อยละ 85 ไม่เสพหรือแสวงหา
ผลประ โยชน์ จาก ส่ิง เสพติดและ ส่ิงมอมเมา
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนร่า
เริงแจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่น
และชอบมาโรงเรียน 
5) ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

การสังเกต, การทดสอบ, 
สมรรถภาพ, การสรุปผล
แบบประเมินโครงการ 

แบบสังเกต, แบบบันทึก,  
แบบประเมินโครงการ 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพสุขนิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และมีความรู้ เท่าทันโรค
ไข้เลือดออกและโรคต่างๆ 
 8.2 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุ รวมท้ังปัญหาทางเพศ 
 8.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ให้ความสนใจในการออก
ก าลังกายเพิ่มมากขึ้นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 8.4 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ มี
เจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 8.5 ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ในการป้องกันการติดเช้ือโรคมากขึ้น ส่งผลให้
สถานศึกษาปลอดจากการแพร่เช้ือโรคโควิด-19 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายสมชาย  บุญอินทร์) 
        หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

57 
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ชื่อโครงกำร   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  วิชาการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายเรืองวิทย ์ กล่ินอ าพร 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

จากผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 
2563 พบว่า นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมความสุจริต การ
เป็นชาวพุทธ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา และกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งแต่ละกิจกรรมผ่านพ้นไปได้
ด้วยด ี

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในช่วงวัยรุ่นท่ีอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ ต่อการกระท าผิดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและไม่ยึดถือค่านิยมอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยมีการน าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือเพื่อ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้สถาบัน
ครอบครัว ปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นไทย นิยม
ไทยและรักษาเอกลักษณ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ตลอดไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน 
 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีค่านิยมท่ีดีงาม นิยมไทย  ภูมิใจความเป็นไทย 
 2.4 เพื่อส่งเสริมความมีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีความซื่อสัตย์  มีความกตัญญู  มีระเบียบวินัย 
 2.5 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็น 
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 2.6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  1)  ร้อยละ 85 ของกิจกรรมของโรงเรียนจัดการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโดย
แทรกในกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชา ท้ังในและนอกห้องเรียน 
  2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม ประหยัด นิยมไทย ใจซื่อสัตย์มีความกตัญญูและภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกิจกรรม 
  3) ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมศาสนิกชนท่ีดี   
  4) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนพงึพอใจในความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในด้านการจัด
การศึกษาและอ านวยความสะดวกในสถานศึกา  
3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) นักเรียนมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความซื่อสัตย์ 
กตัญญูกตเวทีเมตตาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมประหยัดภูมิใจในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่า       
ภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
  2) นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
  3) ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงานภายใต้โครงการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตลอดปีการศึกษา นายเด่นนคร  พ้นพาล 

2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปีการศึกษา นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร 

4 กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา มามี 
5 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 
ตลอดปีการศึกษา นายเด่นนคร  พ้นพาล 

6 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี– กิจกรรม ม.ปลาย ตลอดปีการศึกษา นายเด่นนคร  พ้นพาล 
7 กิจกรรรมสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร 
 
วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
5. งบประมำณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมวันส าคัญทาง
ศาสนา 2,000.00 

- - 
2,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 1,000.00 

- - 
1,000.00 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี– กิจกรรม ม.ปลาย 20,000.00 - - 20,000.00 
กิจกรรรมสภานักเรียน 2,000.00 - - 2,000.00 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 28,000.00 - - 28,000.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

1) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 การรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ตลอดปีการศึกษา 
นายเด่นนคร  พ้นพาล 

และคณะท างาน 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 6 เล่ม 150 บาท 900   -  

2 การสรุปรายงานกิจกรรม 2 เล่ม 50 บาท 100 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000   -  
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2) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ          

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดปีการศึกษา 
นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร 

และคณะท างาน 
2 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/หนังสือสวดมนต์ 100 10 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  
 

3) กิจกรรมส่งเสริมกำรเข้ำร่วมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมงานประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนาและวันส าคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา, 
วันวิสาขบูชา, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 

ตลอดปีการศึกษา 
นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร 

และคณะท างาน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  2,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ - 1 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 2,000 -  

 
4) กิจกรรมโรงเรียนดีประจ ำต ำบล  

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ส่ือวัสดุ อุปกรณ์ และจัด 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดการ 
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดปีการศึกษา 

นางณัฐกฤตา มามี 
และคณะท างาน 

2 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ท่ีสร้างความสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท  

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในกิจกรรม - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

 
5) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 12  ประการ ในสถานศึกษา 

เช่น กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมสภานักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
นายเด่นนคร  พ้นพาล 

และคณะท างาน 

2 การอบรมบ่มเพาะนิสัยท่ีดีแก่นักเรียนหน้าเสาธง ใน
และนอกห้องเรียน ผ่านเพลง ส่ือต่างๆ 

3 การเข้าร่วมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา เป็นต้น 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท  

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - - 900  -  

2 การสรุปรายงานกิจกรรม 2 เล่ม 50 100 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000   -  

 
7) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร 

ตลอดปีการศึกษา 
นายเด่นนคร  พ้นพาล 

และคณะท างาน 2 เข้าค่ายกิจกรรม ม.ปลาย 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  20,000 บำท  

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - - 15,000  -  

2 ส่ือการสอนลูกเสือ-เนตรนาร ี - - 2,900 -  

3 วัสดุอุปกรณ์ท ากิจกรรมจิตอาสา - - 2,000 -  

4 การสรุปรายงานกิจกรรม 2 เล่ม 50 บาท 100 -  

รวมทั้งสิ้น 20,000   -  

 
8) กิจกรรมสภำนักเรียน 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 การเลือกตั้งประธานนักเรียน  การจัดต้ังสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา  นายเด่นนคร  พ้นพาล 

และคณะท างาน 
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  2,000 บำท  

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - 2,000  -  

รวมทั้งสิ้น 2,000   -  

 
7. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1)  ร้อยละ 85 ของกิจกรรมของโรงเรียนจัดการเรยีนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโดยแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระวิชา ท้ังในและนอกห้องเรียน 
2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
งามมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
ประหยัด นิยมไทย ใจซื่อสัตย์มีความกตัญญูและภูมิใจในความ
เป็นไทยผ่านกิจกรรม 
3) ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด าเนินชีวิตตาม

การสังเกต/ 
การทดสอบ/การ

สรุปผลแบบ
ประเมินความพึง

พอใจ 

แบบสังเกต/ 
แบบทดสอบ/แบบ

ประเมินความพึงพอใจ 
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หลักธรรมศาสนิกชนท่ีดี   
4) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนพงึพอใจในความพร้อมของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในด้านการจัดการศึกษาและ
อ านวยความสะดวกในสถานศึกา  
 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 

8.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เมตตาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวมและประหยัด 
8.3 นักเรียนประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
8.4 นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
8.5 นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
8.6 ผู้เรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อ

ตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี จากการ
เรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางณัฐกฤตา  มามี) 
                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  อ านวยการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 2 การพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 3 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายนิคม เขาเหิน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อโรงเรียน  
 จากผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 พบว่า การ
บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพนั้น มีการพัฒนาในหลายด้านและ
หลายรูปแบบ ท้ังนอกสถานศึกษาและในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนมากท่ีสุด ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการน า
ข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม ในการการบริหารจัดการ ดูแล และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป อีกท้ังเป็นการดูแล บ ารุงรักษา ส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานมีความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอก

สถานศึกษา 
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 
2.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  

3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
1 กิจกรรมการอบรม 

4) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้รับการนิเทศก์ติดตามภายใน 
5) ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

น าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3.2 เชิงคุณภำพ 

ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา

เทคโนโลยี 
ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 

2 กิจกรรมนิเทศภายใน ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา มามี 
3 กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน 
การสอน 

ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม นะน่าน 

5 กิจกรรรมพัฒนาครู ในรูปแบบ TEPE Online, PLC, 
Active Learning 

ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 

6 กิจกรรมการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง การประเมินและพัฒนา ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบ 
ประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำร
และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา
เทคโนโลยี 

10,000.00 10,000.00 - - 

กิจกรรมนิเทศภายใน 500.00 - - 500.00 

กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 2,000.00 - - 2,000.00 
กิจกรรรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Tepe Online, PLC, Active 
Learning 

1,000.00 - - 1,000.00 

กิจกรรมการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง การประเมินและพัฒนา 1,000.00 - - 1,000.00 
รวม 15,500.00 10,000.00 - 14,500.00 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมส่งเสริมกำรประชุม อบรม สัมมนำ กำรพัฒนำเทคโนโลยี 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรม 

ตลอดปีการศึกษา 
นายนิคม เขาเหิน 
และคณะท างาน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  10,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 เบ้ียเล้ียง พาหนะ และท่ีพัก - - 10,000 -  

รวมทั้งสิ้น 10,000 -  

 
 
 

82 
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 2) กิจกรรมนิเทศภำยใน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน   
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 นิเทศให้ค าแนะน า ในงานทุกๆ ด้าน 

ตลอดปีการศึกษา 
นางณัฐกฤตา มามี 
และคณะท างาน 2 ด้านการเรียนการสอน  งานท้ัง 4 ฝ่าย 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  500 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4  3 รีม 100 300 -  

2 กระดาษปกสี 1 รีม 50 50   

3 เข้าเล่มรายงานกิจกรรม 3 ชุด 50 150   

รวมทั้งสิ้น 500 -  

 
 3) กิจกรรมกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดมอบของรางวัล, ให้ค าปรึกษา, ทัศนศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
นายนิคม เขาเหิน 
และคณะท างาน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   1,000   บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 รางวัลในการปฏิบัติงาน - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

 
 4) กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดเตรียมเอกสาร ตัวอย่างการท าวิจัย มิถุนายน 2564 นายวันเฉลิม นะน่าน 

และคณะท างาน 2 ให้ครูจัดท าวิจัย คนละ 1  เรื่อง ตลอดปีการศึกษา 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  2,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4  4 รีม 100 400 -  

2 กระดาษปกสี 2 รีม 50 100   

3 วัสดุอุปกรณ์ในการวิจัย - - 1,500   

รวมทั้งสิ้น 2,000 -  

 
 5) กิจกรรรมพัฒนำครู ในรูปแบบ Tepe Online, PLC, Active Learning 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม 

ตลอดปีการศึกษา 
นายนิคม  เขาเหิน 
และคณะท างาน 2 Tepe Online, PLC, Active Learning 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดท าเอกสาร ค่ากระดาษ - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

 
    6) กิจกรรมกำรสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง กำรประเมินและพัฒนำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 การบรรจุ แต่งต้ัง พัฒนา ประเมินคร ู

ตลอดปีการศึกษา 
นายนิคม  เขาเหิน 
และคณะท างาน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดท าเอกสาร ค่ากระดาษ - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  
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7. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียน  
3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการ
เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 กิจกรรมการอบรม 
4) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้รับ
การนิเทศก์ติดตามภายใน 
5) ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การสัมภาษณ์, การ
สังเกต, ตรวจรายงาน, 
การประเมิน, ตรวจราย
งานวิจัย 

แบบสัมภาษณ์, แบบ
สังเกต, แบบรายงาน, 
แบบประเมิน, 
รายงานวิจัย 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
 8.3 โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียนด้าน
วิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
 8.4 ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายนิคม เขาเหิน) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายนิคม  เขาเหิน) 
                หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

84 
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      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  วิชาการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
    ความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ทักษะกระบวนการคิดและความสามารถในการเรียนรู้จ าเป็นต้องสอดคล้องกับความสนใจความถนัด
และความแตกต่างของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติการคิดเป็น
การท าเป็นมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การท่ี ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ
กระบวนการทางความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการท างานความสามารถในการด ารงชีวิตรู้จัก
ด ารงตนอยู่ได้ในทุกสภาวการณ์ ผลของการใช้ความคิดจะแสดงให้เห็นได้ในลักษณะของการสรุปเป็นความคิด
รวบยอดการจ าแนกความแตกต่างการจัดกลุ่มการจัดระบบการแปลความหมายข้อมูลและการสรุปอ้างอิง     
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นซึ่งอาจเป็นความจริงท่ีสัมผัสได้หรือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่อาจสัมผัส
ได้สมองจึงควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท้ังนี้เพราะคุณภาพของสมองอยู่ท่ีการได้รับ
การฝึกฝนให้สมองเพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งกับทุกคนโดยเฉพาะกับเยาวชนของชาติ  

จากผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 
2563 พบว่า การจัดสรรกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะข้างต้น ได้สนับสนุนประสบการณ์เชิงวิชาการท้ังในและ
นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ในบางกิจกรรมอาจไม่สามารถด าเนินการนอกสถานท่ีได้เต็มท่ีเนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส covid – 19  

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและความสามารถในการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใน
ปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการ
น าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและค านึงท่ีประโยชน์สู่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยในปัจจุบัน
กระบวนการพัฒนาทักษะความคิดดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือท้ังจากครูผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนท่ีจะร่วมกันพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดแก่นักเรียน โดยครูผู้สอนต้องมีความสามารถ    
ในการจัดกิจกรรมการสอนและใช้ส่ือประกอบท่ีเหมาะสมในการช่วยพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนอย่าง
แท้จริง 

 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

67 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ 
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการฝึกซ้อม

เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ 
2.3 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีมีมาตรฐาน 
2.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว

เข้ากับสังคมได้ 
2.5 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ และ
ความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

 1) นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 

 2) นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟังรู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
  3) นักเรียนร้อยละ 75 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ  

ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  4) นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 
  5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อระบบการประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย และโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  6) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วม และมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

3.2 เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนทุกคนมีทักษะการคิดและทักษะสนใจในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้

ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
2) นักเรียนทุกคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟังรู้จัก

ต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผลมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สนุกกับการเรียนรู้ 
 3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับบริการจากระบบการประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสาย และโสตทัศนูปกรณ์ อย่างท่ัวถึง 
4) นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเห็นความส าคัญ

และมีทัศนคติท่ีดีในการร่วมกิจกรรม 
5) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้” พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตส านึก มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะ
ในการท างานร่วมกันตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข 
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4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 
2 กิจกรรมน านักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 
3 กิจกรรมจัดห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม  นะน่าน 

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย/โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 
5 กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า 
6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 

 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการ 5,000.00   5,000.00 
กิจกรรมน านักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม 5,000.00   5,000.00 
กิจกรรมจัดห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 4,000.00   4,000.00 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย/
โสตทัศนูปกรณ์ 4,000.00 

  
4,000.00 

กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3,000.00   3,000.00 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2,000.00   2,000.00 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 23,000.00   23,000.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

1) กิจกรรมน ำนักเรียนเข้ำร่วมนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 น านักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่ายานพาหนะในการเดินทาง - - 5,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 

2) กิจกรรมน ำนักเรียนร่วมแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 น านักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ภาคเรียนท่ี 2 นางณัฐกฤตา  มามี 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกการแข่งขัน  - - 3,000 -  

2 ค่าอาหารส าหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน - - 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 
3) กิจกรรมจัดห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดมุม/บอร์ดเสริมความรู้ ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม  นะน่าน 

2 พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีส่ือ 
สารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม  นะน่าน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  4,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับตกแต่งห้องเรียน  - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 4,000 -  

 

4) กิจกรรมประชำสัมพันธ์/เสียงตำมสำย/โสตทัศนูปกรณ์ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ข่าว

สาระความรู้ต่างๆ ฯลฯ ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน 
หรือเสียงตามสายช่วงพักเท่ียง  

ตลอดปีการศึกษา นายปริญญาชมนก 

2 พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นายปริญญาชมนก 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  4,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 4,000 -  

 
5) กิจกรรมรักกำรอ่ำนและพัฒนำหอ้งสมุด 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า 
2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน  โดยเน้น

กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  3,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการ - - 1,000 -  
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ค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด 

2  กิจกรรมบันทึกการอ่าน - - 500 -  

3  กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต - - 500 -  

4 กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน - - 500 -  

5 ค าถามความรู้พัฒนาทักษะความคิด - - 500 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  

 
6) กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนเรียนช้ัน  

ม.1 – ม.3 โดยจัดกิจกรรม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
เรียงตาม H จนครบ 4H 

ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  2,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  - - 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 2,000 -  

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 
1) นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
2) นักเรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟัง
รู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล 
3) นักเรียนร้อยละ 75 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
รอบตัว รวมถึงแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ  
ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
4) นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการเข้าร่วมการ
ประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 
5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  

การบันทึกแบบสังเกต, 
การบันทึกลงแบบบันทึก, 
บันทึกแบบส ารวจ, 
สรุปผลแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 

 

แบบสังเกต, แบบ
บันทึก, แบบส ารวจ, 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

72 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

มีความพึงพอใจต่อระบบการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  
และโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
6) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วม และมีความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   8.1 นักเรียนมีทักษะการคิดและทักษะสนใจในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว 
   8.2 นักเรียนสามารถใช้ห้องห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
   8.3 นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   8.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟังรู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผลมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
   8.5 นักเรียนมีทัศนะคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   8.6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับบริการจากระบบการประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสาย และโสตทัศนูปกรณ์ อย่างท่ัวถึง 
   8.7 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางณัฐกฤตา  มามี) 
                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  วิชาการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
    ความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางณัฐกฤตา  มามี 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ท่ีว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเอง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้
รู้ จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้อ งจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อเนื่องโดยมีการน าข้อจ ากัดในปี
การศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนน าในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพ
ด้าน เก่ง ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยี มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด สามารถด ารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสพฐ. และสมศ. 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ 
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 100 
 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนให้สูงขึ้น ร้อยละ 
3 จากปีก่อนหน้า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ ท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดใน
รายวิชา 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
 2.5 เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
 2.5 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้รายวิชาสะเต็มศึกษาและวิชา is มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
1) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
2) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
3) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
4) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
5) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
6) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 (ระดับดี)  ขึ้นไป  
7) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2.5 (ระดับ

ดี) ขึ้นไป  
8) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 

(ระดับดี) ขึ้นไป        
     9) ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี 
สูงกว่าค่าเฉล่ียการประเมินผลในระดับชาติ 
     10) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนรู้รายวิชาสะเต็มศึกษาและวิชา is ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป 
  
 3.2 เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 
2 กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 

3 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ/ICT ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
4 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ/ติวเข้ม O-NET ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 
5 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม/การแก้ไขผลการเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม  นะน่าน 
7 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา นางสาวณัฐธิดา  พลมาก 
8 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า 
9 กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 
10 กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา นายเด่นนคร  พ้นพาล 
11 กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
12 กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ า 
13 กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดปีการศึกษา ว่าท่ี รต. หญิงนิตยา รัตนะ 
14 กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอนวิชา IS ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 

 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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5. งบประมำณ 
กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
ปรับปรุง 2560 

45,000.00 5,000.00  40,000.00 

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ/ICT 20,000.00   20,000.00 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ/ติวเข้ม O-NET 3,000.00   5,000 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม/การแก้ไขผลการเรียน 1,000.00   1,000 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา 2,000.00   2,000.00 
กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอน 
วิชา IS 

5,000.00   5,000.00 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 96,000.00 5,000.00  91,000.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

1) กิจกรรมจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา นางณัฐกฤตา  มามี 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  2,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4  12 รีม 100 1,200 -  
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2 กระดาษปกสี 2 รีม 200 200 -  

3 เข้าเล่มหลักสูตร/รายงานการใช้หลักสูตร 4 ชุด 150 600 -  

รวมทั้งสิ้น 2,000 -  

 
2) กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตำมหลักสูตรปรับปรุง 2560 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี วงค์ประเสริฐ 

2 บันทึก รายงานผล และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา 
3 การจัดท าเอกสารทางการศึกษา ปพ1.- ปพ.7 ตลอดปีการศึกษา 
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  45,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 
จัดหาเอกสาร/หลักฐานทางการศึกษา/
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการวัดผล 

- - 8,000 -  

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 5,000 -  

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน - - 10,000 -  

4 กระดาษ A4 120  รีม 100 12,000 -  

5 หมึกปริ้น เลเซอร์ 4 ตลับ 1,250 5,000 -  

6 หมึกปริ้น แบบพ่นหมึก 5 ชุด 1,000 5,000 -  

รวมทั้งสิ้น 45,000 -  

 
3) กิจกรรมห้องเรียนคุณภำพ/ICT 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ/ICT ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  20,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 
อุปกรณ์ ICT ส าหรับพัฒนาระบบการให้ 
บริการ ICT 

- - 20,000 -  

รวมทั้งสิ้น 20,000 -  

 
 4) กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ/ติวเข้ม O-NET พฤศจิกายน 64 -

กุมภาพันธ์ 65 
นางณัฐกฤตา  มามี 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  3,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000 -  

2 ปากกาหมึกสี 3 กล่อง 100 200 -  

3 กระดาษปก 1 แพค 50 50 -  

4 ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 35 หัว 50 1,750 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  

  
 5) กิจกรรมสอนซ่อมเสริม/แก้ไขผลกำรเรียน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน ตลอดปีการศึกษา นางสาวมาลินี  วงค์ประเสริฐ 
2 จัดสอนแทนให้กับครูที่ไปราชการ/ลาป่วย/ลากิจ ตลอดปีการศึกษา 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4 7  รีม 100 700 -  

2 กระดาษปกสี 2  รีม 150 300 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

  
 6) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2 การจัดกิจกรรมวันส าคัญของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  20,000 บำท 

รายการ/กิจกรรม จ านวน งบประมาณ 

1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

- 2,000 

2. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 2,000 

3. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 

 2,000 

4. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/สื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

- 6,000 

5. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- 2,000 

6. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- 2,000 

7. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- 2,000 

8. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- 2,000 
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รายการ/กิจกรรม จ านวน งบประมาณ 

รวม 20,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 7) กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ STEM Education 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนการเรียนรู้แบบ STEM  ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน า “STEM” แทรก

เข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หน่วยที่ครูจัดขึ้น เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เป็นต้น 

ตลอดปีการศึกษา 

3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS  ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 อุปการณ์การเรียนรู้รายวิชาสะเต็มศึกษา - - 3,000 -  

2 อุปการณ์การเรียนรู้รายวิชา IS - - 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 
1) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
2) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้น
ไป  
3) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้น
ไป  
4) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้น
ไป  
5) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ

- การประเมินผ่านการ
วัดผลในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
- การวิเคราะห์สถิติจาก
ข้อมูล 
 

แบบทดสอบวัดผลประเมินผล,  
แบบทดสอบระดับชาติ, แบบ
บันทึกรายงานสถิติ 
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การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
6) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 (ระดับ
ดี) ขึ้นไป  
7) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 
2.5 (ระดับดี) ขึ้นไป  
8) นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3 (ระดับดี) ขึ้นไป        
9) ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ท่ี สู งกว่ า ค่าเฉ ล่ียการประเมินผลใน
ระดับชาติ 
10) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนรู้รายวิชา
สะเต็มศึกษาและวิชา is ระดับ 2.5 (ระดับดี) 
ขึ้นไป 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมสูงขึ้นในทุกระดับช้ันและทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

2. นักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพโดยมุ่งเน้นให้เป็นคน
เก่งดี มีสุข 

3. โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นท่ียอมรับของชุมชนและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา 
4. นักเรียนมีเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความมั่นใจในการศึกษาต่อในระดับสูง 

 5. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกดั ผู้ปกครองและชุมชนและได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางณัฐกฤตา    มามี) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางณัฐกฤตา  มามี) 
                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  วิชาการ 
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
    ความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายปริญญา  ชมนก 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้และพบเจออยู่ตลอดเวลา 
สถานศึกษาในฐานะเป็นสถานท่ี ท่ีมุ่งพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนซึง่นอกจากในช้ันเรียนแล้ว นอกช้ันเรียนก็
เป็นส่ิงส าคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านสถานท่ีต่าง ๆ นอกช้ันเรียน การฝึกฝนวางแผนดูแลสหกรณ์ร้านค้าของ
โรงเรียน รวมถึงการศึกษาด้านงานอาชีพซึ่งส่ิงท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน ท้ังในด้านงานบ้าน 
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ จะต้องมีทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ การท างาน
เป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยการแสวงหาความรู้และการฝึกฝนให้ช านาญในทักษะนั้นๆ  

จากผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 
2563 พบว่า การจัดกิจกรรมย่อยในส่วนของทัศนศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มท่ีเนื่องจากการแพร่
ระบาดของ covid-19  ในด้านกิจกรรมงานอาชีพเพื่อการมีงานท า ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วยงานอาชีพที่
แฝงในกิจกรรมการท านา การเล้ียงปลา การเล้ียงไก่ การเล้ียงกบ การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกชะอม  

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ท่ีดีในด้านอาชีพลส่ิงน่ารู้รอบตัว ในปี
การศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งปรับเปล่ียนช่ือโครงการมา
จากปีการศึกษา 2563 โดยมีการน าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อ
สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้ผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องงานอาชีพสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
 2.4 เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ร้านค้าให้แก่นักเรียน 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 
 1) นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะในการท าโครงงานอาชีพ รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
2) นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
4) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีในการจัดการของสหกรณ์ร้านค้า 
5) นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับผิดชอบในการศึกษาและดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คนละ

อย่างน้อย 1 ฐานการเรียนรู ้
 

  3.2 เชิงคุณภำพ 
1) นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะกระบวนการ เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน 
2) นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3) นักเรียนได้ฝึกฝนการจัดการร้านค้าและได้รับการบริการท่ีดีจากสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
4) นักเรียนได้รับผิดชอบในการศึกษาและดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คนละอย่างน้อย 1 

ฐานการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมงานอาชีพเพื่อการมีงานท า 

ตลอดปีการศึกษา 

นายปริญญา ชมนก 
2 กิจกรรมทัศนศึกษา  นายปริญญา ชมนก 
3 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า 

4 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

นายวันเฉลิม นะน่าน 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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5.  งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมงานอาชีพเพื่อการมีงานท า 760.00   760.00 
กิจกรรมทัศนศึกษา  10,000.00  10,000.00  
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 1,000.00   1,000.00 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 6,000.00 

 
 

6,000.00 
รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 17,760.00  10,000.00 7,760.00 

 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมงำนอำชีพเพือ่กำรมีงำนท ำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 นักเรียนท างานอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม เป็นต้น เพื่อเรียนรู้ในอาชีพโดยตรง ตลอดปีการศึกษา 
นายปริญญา ชมนก 
และคณะท างาน 

2 น าผลผลิตมาจ าหน่าย 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 760 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 อุปกรณ์ฝึกฝนทักษะงานอาชีพ - - 760 -  

รวมทั้งสิ้น 760 -  

 
 2) กิจกรรมทัศนศึกษำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 น านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ภาคเรียนท่ี 2/2563 นายปริญญา ชมนก 

และคณะท างาน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  10,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าเดินทาง - - 6,000 -  

2 ค่าท่ีพัก - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 10,000 -  

 
 3) กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมฝึกฝนเป็นผู้ใหบริการและรับบริการจาก

สหกรณร์้านค้า 
ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า

และคณะท างาน 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อตู้กระจกส าหรับจัดสินค้าเพื่อจ าหน่าย 2 ตู้ 500  1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

 
 4) กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดสรรผู้เรียนและคณะครูสู่การจัดเรียนรู้ในแต่ละ

ฐานการเรียนรู้  
ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม  นะน่าน 

และคณะท างาน 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  6,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในฐานการเรียนรู้ - - 6,000 -  

รวมทั้งสิ้น 6,000 -  
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7. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) นักเรียนร้อยละ  80 มีทักษะในการท าโครงงาน
อาชีพ รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
2) นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความพึงพอใจและ
เจตคติท่ีดีในการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
4) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีความพึงพอใจและ
เจตคติท่ีดีในการจัดการของสหกรณ์ร้านค้า 
5) นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับผิดชอบในการศึกษา
และดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คนละ
อย่างน้อย 1 ฐานการเรียนรู ้

สรุปผลแบบประเมิน, 
ตรวจสอบใบรายช่ือและ
วิเคราะห์จ านวน 

แบบประเมินในกิจกรรม, ใบ
รายช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรม 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีทักษะในการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม  นักเรียน

ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพท่ีตนสนใจ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

2) นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และน ามุมมองไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ 

3) นักเรียนได้ฝึกฝนการจัดการร้านค้าและได้รับการบริการท่ีดีจากสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
4) นักเรียนได้ฝึกฝนความรับผิดชอบในการศึกษาและดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางณัฐกฤตา  มามี) 
                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  บริหารงานท่ัวไป  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายวันเฉลิม นะน่าน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งของโรงเรียนก็คือ การสร้างความสัมพันธ์และการให้บริการท่ีดีต่อชุมชน 
เพราะกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษานั้น  มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และให้การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสารการให้การบริการอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และน านักเรียนออกไปพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีให้เกิดข้ึนแก่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้วย  

จากผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 พบว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์และการให้บริการท่ีดีของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน จะมีบางกิจกรรมท่ีไม่สามารถ
จัดท าได้เนื่องจากสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ได้
บริการชุมชนรอบข้างในมิติการศึกษารูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างความต่อเนื่องดังข้างต้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้แสดงออกทางการศึกษาสู่ชุมชน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความร่วมมือบริการมีกิจกรรมร่วมกันและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้  

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกัน 
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 3) ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ท่ีสมควรได้รับอย่างเท่าเทียม 
 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้แสดงออกถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาสู่ชุมชน และ
สถานศึกษารอบข้างเพื่อเป็นการกระตุ้นการพฒันาตนเองของสถานศึกษาและชุมชน  
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและพัฒนาโรงเรียนร่วมกันอย่างมี
คุณภาพ 
  3) ผู้เรียน สามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างคุณภาพ 
 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มีนาคม 2565 นางณัฐกฤตา มามี 
2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า 
3 กิจกรรมการจัดหาทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 
4 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน มิถุนายน – ตุลาคม 2564 นายสมชาย บุญอินทร์ 
5 กิจกรรมให้บริการชุมชนและองศ์กรต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 
6 กิจกรรมงานแนะแนวทางการศึกษา ตลอดปีการศึกษา นายวันเฉลิม นะน่าน 
7 กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – ส่ง นักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 

 
วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000.00 - - 2,000.00 
กิจกรรมการจัดหาทุนการศึกษา 0.00 - - - 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 6,000.00 - 6,000.00 - 

กิจกรรมให้บริการชุมชนและองศ์กรต่าง ๆ 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมงานแนะแนวทางการศึกษา 1,000.00 - - 1,000.00 
กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – ส่ง นักเรียน 24,240.00 - 24,240.00 - 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 39,240.00 - 30,240 9,000 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครู และ

นักเรียน 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางณัฐกฤตา มามี 
และคณะท างาน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  5,000 บำท 
 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 

จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และผลงานจากการจัดกิจกรรม “เพิ่ม
เวลารู้” 

- ค่าวัสดุ/วัสดุฝึก/อุปกรณ์ 

 

1 ชุด 

 

3,000 

 

3,000 

 

- 

 

2 - รางวัล เกียรติบัตร 1 ชุด 2,000 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  
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   2) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ตลอดปีการศึกษา 
นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า 

และคณะท างาน 

2 คัดกรองนักเรียน 
3 ส่งเสริมนักเรียน 
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5 ส่งต่อ 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 2,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 
จัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ปีการศึกษา  2564 

100 ชุด 20 2,000 -  

รวมทั้งสิ้น 2,000 -  

 
 3) กิจกรรมกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ขอทุนการศึกษาจากชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นายนิคม เขาเหิน 

และคณะท างาน 2 สรุปและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   -    บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 - - - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  

 
 4) กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน  
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม มิถุนายน – ตุลาคม 2564 นายสมชาย บุญอินทร์  

ครูที่ปรึกษา 2 จัดท าเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน มิถุนายน – ตุลาคม 2564 
3 สรุป ประเมินผล จัดท ารายงานส่ง สพม.สุโขทัย ตุลาคม 2564 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   6,000    บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(หน่วย) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิงกิโลเมตรละ 4 บาท 1,500 กม. 4 6,000 -  

รวมทั้งสิ้น 6,000 -  

 
 5) กิจกรรมให้บริกำรชุมชนและองค์กรต่ำง ๆ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ให้บริการหน่วยงาน องค์กร บุคลากร จากภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา 
นายนิคม เขาเหิน 
และคณะท างาน 2 สรุป ประเมินผล 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(หน่วย) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการบริการชุมชน - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  

 
 6) กิจกรรมงำนแนะแนวทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 แนะแนวการศึกษา มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 นายวันเฉลิม นะน่าน 

และคณะท างาน 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(หน่วย) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  
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7) กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – ส่ง นักเรียน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 รับ – ส่ง นักเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564 นายนิคม  เขาเหิน 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  24,240 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(หน่วย) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าน้ ามันในการรับส่ง - - 24,240 -  

รวมทั้งสิ้น 24,240 -  

 

7. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมและ
ให้บริการต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนและพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 
3) ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่สมควรได้รับ
อย่างเท่าเทียม 

สรุปผลจากแบบ
สังเกตและ

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     8.1 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

8.2 นักเรียน ได้รับการบริการงานแนะแนวมีทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีและยากจน 
    8.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายวันเฉลิม  นะน่าน) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนิคม  เขาเหิน) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

95 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  บริหารงานท่ัวไป  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายปริญญา  ชมนก 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 
9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” โรงเรียนในฐานะจัดสถานท่ีการศึกษา จึงมีหน้าท่ี
ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ จึงมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2563 จากผลการด าเนินงาน พบว่า การพัฒนาส่ือเทคโนโลยี ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร ได้มีการจัดการซ่อมแซม พัฒนาหลายจุดและยังคงต้องการการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพท่ีดี  
 ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการน าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาท่ียังมี
ข้อบกพร่อง ให้มีความพร้อมและดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา  ส าหรับสนับสนุน

งานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ 
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู  

ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา  
2.4 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ ดี ขึ้นไป จาก

แบบส ารวจความพึงพอใจในระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และเว็บไซต์ ท่ีโรงเรียนได้ดูแล พัฒนาและจัดท าขึ้น 

3) ร้อยละ 80 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเกิดความช ารุดเสียหาย มีการ
ปรับปรุง รักษา และซ่อมบ ารุง 

 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

 1) สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนของผู้เรียน 
  3) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT DLTV) ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 
2 กิจกรรมซ่อมบ ารุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
3 กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการ ส่ือสารเพื่ อ

การศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 

 
วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT/DLTV) 3,000.00   3,000.00 
กิจกรรมซ่อมบ ารุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 15,000.00   15,000.00 
กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารเพื่ อ
การศึกษา 8,760.00 

  
8,760.00 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 26,760.00   26,760.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT/DLTV) 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ใช้ DLIT/DLTV ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา นายปริญญา  ชมนก 
2 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร แก่ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   3,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง - - 3,000 -  

รวมทั้งสิ้น 3,000 -  

 
 2) กิจกรรมซ่อมบ ำรุงและรักษำระบบคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ดูแล รักษา และซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   15,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  - - 15,000   -  

รวมทั้งสิ้น 15,000   -  

 
 3) กิจกรรมจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซด์ ตลอดปีการศึกษา 

นายปริญญา  ชมนก 
2 ติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบส่ือสาร ตลอดปีการศึกษา 
3 พัฒนาระบบครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซต์ บริการ

แหล่งเรียนรู้ส าหรับครูผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   8,760  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - 3,760 -  

2 ค่าเช่าโดเมน - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 8,760 -  

 
7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลาการทาง
การศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ ดี ขึ้นไป จากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และเว็บไซต์ ท่ีโรงเรียนได้ดูแล พัฒนาและ
จัดท าขึ้น 
3) ร้อยละ 80 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สอบถามครูผู้สอนผ่าน
แบบสอบถาม, ประเมิน
ความพึงพอใจ, ส ารวจข้อมูล 

แบบสอบถาม, แบบ
ประเมิน, แบบส ารวจ 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนของผู้เรียน 

8.2 นักเรียนมีทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

8.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 

8.4 สถานศึกษาจัดสรรข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร ส่ืออุปกรณ์ และ Software เกี่ยวกับการพัฒนาครูและ
นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายปริญญา  ชมนก) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนิคม  เขาเหิน) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
 
 
 
 

การส่ือสารท่ีเกิดความช ารุดเสียหาย มีการปรับปรุง 
รักษา และซ่อมบ ารุง 
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ชื่อโครงกำร   โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  บริหารงานท่ัวไป  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสมชาย บุญอินทร์ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆในบริเวณท่ีจ ากัด แล้วจึงขยาย
โครงงานไปสู่ชุมชนสังคมและประเทศตามล าดับ โดยปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน ซึ่งกระบวนการท่ีท า
ให้เห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม 
ด้วยการให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะ และการรู้จักตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อจะปกป้องและแก้ไขส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้น  

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เห็นความส าคัญดังกล่าวและตระหนักดีว่าการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการต้ังแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งจะ
เป็นก าลังส าคัญและมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ในอนาคต จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการน าข้อจ ากัดในปีการศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีดีให้กับนักเรียน 
 2.4 เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์  
และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
2) ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
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3) โรงเรียนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางสภาพแวดล้อมอย่างน้อย 2 แหล่ง  
4) ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด   

  5) ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันรักษาความสะอาดอาคารเรียน
 3.2 เชิงคุณภำพ 

1) นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2) นักเรียนรู้จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการของโรงเรียนในระดับดี  

  4) โรงเรียนมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน     
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม รร.ปลอด

ขยะ 
ตลอดปีการศึกษา นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร  

2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  บุญอินทร์ 

3 กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภค ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า  

4 กิจกรรมจ้างแม่บ้านท าความสะอาด ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า  

 
5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำร

และและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม รร.ปลอดขยะ 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 50,000.00   50,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภค 90,000.00   90,000.00 

กิจกรรมจ้างแม่บ้านท าความสะอาด 54,000.00 54,000.00   

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 198,000.00 54,000.00  144,000 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. . กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การด าเนินงานกิจกรรมหลัก  3  กิจกรรมหลัก ซึ่งใช้ 
อักษรย่อ คือ 3R, 3 E และ 1 N   

ตลอดปีการศึกษา นายเรืองวิทย์  กล่ินอ าพร  

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 4,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 วัสดุ  อุปกรณ์ - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 4,000 -  

 

  2) กิจกรรมกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ตลอดปีการศึกษา นายสมชาย  บุญอินทร์ 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  50,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าน้ ามันส าหรับตัดหญ้า 200 ลิตร 30 6,000 - ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ 2 ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว 100 ด้าม 40 4,000 - 

3 ไม้กวาดดอกหญ้า 50 ด้าม 40 2,000 - 

4 ท่ีตักผง  ไม้ถูพื้น 20 ชุด 50 2,000 - 

5 ต้นไม้ประดับ 60 ต้น 100 6,000 - 

6 
อุปกรณ์ส าหรับซ่อมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

1 10,000 15,000 - 

93 
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7 อุปกรณ์ส าหรับซ่อมระบบสาธารณูปโภค 1 10,000 10,000 - 

8 
อุปกรณ์ส าหรับเตรียมสถานท่ีช่วงระหว่างการ
ระบาดโรคติดเช้ือวัสโคโรน่า(Covid-19)และ
อื่นๆ 

- - 5,000 - 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 3) กิจกรรมสนับสนุนสำธำรณูปโภค 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนสาธารณูปโภค ค่าน้ า ค่าไฟ  ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  90,000  บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าไฟฟ้า   12 เดือน 6,000 72,000 -  

2 ค่าน้ าประปา 12 เดือน 750 9,000 -  

3 ค่าโทรศัพท์  และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 750 9,000 -  

รวมทั้งสิ้น 90,000 -  

 
4) กิจกรรมจ้ำงแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 

กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด ตลอดปีการศึกษา นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  54,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าจ้างแม่บ้าน 12 เดือน 4,500 54,000   -  

รวมทั้งสิ้น 54,000   -  

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

7. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้จักการลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
2) ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
3 )  โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ส ร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง
สภาพแวดล้อมอย่างน้อย 2 แหล่ง  
4) ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด   
5) ร้อยละ 100  ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกันรักษาความสะอาดอาคาร
เรียน 

การสังเกตและสรุปข้อมูล, 
การสรุปผลแบบบันทึก
ข้อมูล 

แบบสังเกต, แบบบันทึกข้อมูล 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนรู้จักการอนรุักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 8.2 นักเรียนรู้จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 8.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีดีให้กับนักเรียน 
 8.4 โรงเรียนมีความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
 8.5 โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์  และค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ได้มากขึ้น 
 8.6 ทุกคนในโรงเรียนร่วมมือรว่มใจกันใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายสมชาย  บุญอินทร์) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนิคม  เขาเหิน) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  อ านวยการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
    การจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวณัฐธิดา พลมาก 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
   
1. หลักกำรและเหตุผล 

การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมยึดหลักการส าคัญคือการกระจายอ านาจการใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมการพึ่งตนเองการประสานงานความต่อเนื่องและความหลากหลายการ
พัฒนาตนเองการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่าโดยรูปแบบของการ
บริหารมี 4 รูปแบบคือรูปแบบท่ีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลักรูปแบบท่ีครูเป็นหลักรูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก
และรูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลักโรงเรียนได้พิจารณาเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมดังกล่าวมีความคล่องตัวและมีอ านาจอิสระในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 

จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 พบว่า โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจาย
อ านาจ ได้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยร่วมกันศึกษา 
วางแผน ก าหนดรายละเอียดท่ีส าคัญ จึงท าให้ภาระงานในด้านการจัดการต่าง ๆ ส าเร็จได้ด้วยดี และน าไปใช้
เป็นแนวทางการจัดการบริหารงานในหลากหลายส่วน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอยา่งดี ในปี
การศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ โดยมีการน าข้อจ ากัดในปี
การศึกษา 2563 มาปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัว

สูงปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษา 
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนข้อมูล มีส่วนร่วมในการแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน 
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2.5 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มท่ี 

2.6 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ 80 ของคณะกรรการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง  
4) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จ านวน 16 

เข้าร่วมการประชุมในวาระส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2 เชิงคุณภำพ  
   1) สถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาและระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตัวสูง สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและการ
จัดการศึกษา 
  2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
  3) น าระบบการประกันคุณภาพภายในมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มี.ค. – พ.ค. 64 นายปริญญา ชมนก 
2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นายนิคม  เขาเหิน 
3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นายสมชาย บุญอินทร์ 
4 กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 
5 การประชุมประจ าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง นางสาวนิตยา  ตาลวันนา 
6 กิจกรรมค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 

วิธีด ำเนินงำน 

ท่ี 
กิจกรรม / ข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน 
2564 - 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. – ก.ค. ส.ค. – พ.ย. ธ.ค. – มี.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมกำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
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2 น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

3 ด ำเนินงำนกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

4 ประเมินกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

5 สรุปและรำยงำนผลกิจกรรม    ครูผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 500.00 - - 500.00 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 0.00 - - - 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4,000.00 - 4,000.00 - 

กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 4,000.00 4,000.00 -  
การประชุมประจ าเดือน 1,000.00 - 1,000.00 - 

กิจกรรมค ารับรองการปฏิบัติราชการ 0.00 - - - 
รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 9,500.00 4,000.00 5,000.00 500.00 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
    1) กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งต้ังกรรมการจัดท าแผน มีนาคม 2564 

นายปริญญา ชมนก 
และคณะท างาน 

2 ประชุมครูจัดท าแผน มีนาคม 2564 

3 ด าเนินการจัดท าแผน เมษายน  2564 

4 น าแผนไปปฏิบัติ พฤษภาคม 2564 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  500 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดพิมพ์เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 4 ชุด 125 500 -  

รวมทั้งสิ้น 500 -  

 
 2) กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นายนิคม  เขาเหิน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   -    บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

- - - - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  

 3) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นายสมชาย บุญอินทร์ 

และคณะท างาน 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   4,000    บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าอาหารว่าง 200  20 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 4,000 - 
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 4) กิจกรรมกำรอบรม ประชุม สัมมนำเพื่อพัฒนำผู้บริหำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  4,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง และค่าลงทะเบียน - - 4,000 -  

รวมทั้งสิ้น 4,000 - 

  
    5) กำรประชุมประจ ำเดือน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมประจ าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง นางสาวนิตยา  ตาลวันนา 
 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 จัดซื้ออาหารว่างในการประชุม - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000 -  
 

 6) กิจกรรมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค าร้องขอ
ของคณะครู ตลอดปีการศึกษา นายนิคม  เขาเหิน 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  - บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

- - - - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  
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7. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจต่อการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ 80 ของคณะกรรการสถานศึกษา เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครอง  
4) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จ านวน 16 
เข้าร่วมการประชุมในวาระส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
 

ออกค าส่ังปฏิบัติงาน, สรุป
สถิติในการเข้าประชุม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ, ใบเซ็นช่ือตาม
รายช่ือการเข้าร่วมประชุม 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 สถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาและระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษา 
    8.2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    8.3 น าระบบการประกันคุณภาพภายในมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
    8.4 ผู้ปกครองได้แลกเปล่ียนข้อมูล มีส่วนร่วมในการแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวณัฐธิดา พลมาก) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนิคม  เขาเหิน) 
                หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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ชื่อโครงกำร   โครงการส่งเสริมการบริหารงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มกำรบริหำรงำน  อ านวยการ  
สนองยุทธศำสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
สนองนโยบำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองนโยบำย สพฐ.  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
    การจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใน   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีการศึกษา  2564  
สถำนที่ด ำเนินงำน  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
   

1. หลักกำรและเหตุผล 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสม ส่วนโรงเรียน หมายถึงหน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีหรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
หรือ หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาและบริหารครูให้ท า
หน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยและวัฒนธรรมแตกต่างกัน การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารจ า เป็นต้องศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นองค์กรของส่วนราชการจึงต้องมีการจัดองค์กรตามโครงสร้าง 
การบริหารที่สอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด และต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานของหน่วยงานท่ีชัดเจนมีค าส่ัง
มอบหมายงานการควบคุมก ากับนิเทศติดตามประเมินและทบทวนปรับเปล่ียนโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับทิศทาง 
การบริหารสถานศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงาน

ท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2.2 เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2.4 เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.5 เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 
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2.6 เพื่อจัดกิจกรรมท่ีสามารถควบคุมความเส่ียงของทุกฝ่ายงานในโรงเรียนให้เกิดผลเชิงประจักษ์  
ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

1) ครูและบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีความพึงพอใจในการรับบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานฝ่ายบริหารงานอ านวยการ 

2) ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
3) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4) มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของความ

ต้องการตามความจ าเป็น 
5) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
ท่ีมีความคล่องตัวสูงและสามารถปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 2) ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 

4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายอ านวยการ 

ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวนิตยา ตาลวันนา 
2 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป นายนิคม  เขาเหิน 
3 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายวิชาการ นางณัฐกฤตา มามี 
4 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน นายสมชาย บุญอินทร์ 
5 กิจกรรมควบคุมภายใน นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า 

 
5. งบประมำณ 

กิจกรรม/และค ำชี้แจงกำรใช้ 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาฝ่ายอ านวยการ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรมพัฒนาฝ่ายวิชาการ 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรมพัฒนาฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน 5,000.00 - - 5,000.00 
กิจกรรมควบคุมภายใน 1,000.00 - - 1,000.00 

รวมงบประมำณที่ใช้ทั้งสิ้น 21,000.00 - - 21,000.00 
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6. กิจกรรมย่อยและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1) กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
กิจกรรมและกรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากลุ่มงานอ านวยการ 

ตลอดปีการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

นางสาวนิตยา ตาลวันนา
และคณะท างาน 

2 พัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
3 พัฒนากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
4 พัฒนากลุ่มงานการเงนิ บัญชี และพัสดุ 
5 พัฒนากลุ่มงานสารบรรณ 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 
ค่าพัฒนาฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนและเป็นเงินทุน
ส ารอง 

- - 3,000 -  

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงาน - - 1,000 -  

3 
ค่าถ่ายเอกสาร จัดท ารูปเล่ม ค่าหมึกเติมเครื่องปริ้น
เตอร์ 

- - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 
    2) กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตลอดปีการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นายนิคม  เขาเหิน 
และคณะท างาน 

3 พัฒนากลุ่มงานอาคารและสถานท่ี 
4 พัฒนากลุ่มงานสวัสดิการ 

 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 ค่าพัฒนาอาคารสถานท่ีโดยรวม - - 4,000 -  

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงาน - - 1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  
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    3) กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากลุ่มงานหลักฐานและการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

นางณัฐกฤตา มามี และ
คณะท างาน 

2 พัฒนากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
3 พัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4 พัฒนากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
5 พัฒนากลุ่มงานพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายส าคัญ 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 กระดาษ A4  4 กล่อง 500  2,000 -  

2 กระดาษปกสี 6 รีม 100 600 -  

3 แฟ้มตราช้าง 2 นิ้ว 6 150 900 -  

4 ปพ.2 3 200 600 -  

5 พลาสติกเคลือบบัตรขนาด 60*90 mm 5 100 500 -  

6 เข้าเล่มรายงานกิจกรรม 2 ชุด 100 200 -  

รวมทั้งสิ้น 5,000 -  

 
 4) กิจกรรมฝ่ำยปกครองและกิจกำรนักเรียน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนากลุ่มงานส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นายสมชาย บุญอินทร์ 

และคณะท างาน 
2 พัฒนากลุ่มงานกิจการหรือกิจกรรมนักเรียน 
3 พัฒนากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(บำท) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 เครื่องพิมพ ์ 1 3,500 3,500 -  
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2 ค่าคู่มือนักเรียน/เอกสารธุรการชั้นเรียน - - 1,500 - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 - 

 
 5) กิจกรรมควบคุมภำยใน 
กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

ตลอดปีการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า 

และคณะท างาน 
2 การประเมินผลข้อมูลและจัดกระท าข้อมูลตามรูปแบบ 
3 การรายงานผล 
 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 1,000 บำท 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน 

(หน่วย) 

รำคำ 

(หน่วย) 

รำคำรวม 
หมำยเหตุ 

บำท สต. 

1 การท าเอกสารสรุปของฝ่ายงาน 4 ชุด 200 800   -  

2 การสรุปรายงานกิจกรรม 2 ชุด 100 200 -  

รวมทั้งสิ้น 1,000   -  

 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เคร่ืองมือ 
1) ครูและบุคลากรโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีความพึงพอใจใน
การรับบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหารงาน
อ านวยการ 
2) ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
3) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4) มี ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ
ครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของความต้องการตามความจ าเป็น 
5) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจผล
การบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สรุปผลจากแบบ
ประเมิน, สรุปผลจาก
แบบส ารวจข้อมูล 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ, แบบ
ส ารวจข้อมูล 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
    8.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
    8.3 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า) 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนิคม  เขาเหิน) 
                 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายปริญญา  ชมนก) 
             ฝ่ายงานนโยบายและโครงการ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  
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ภำคผนวก 
- ค าส่ังโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ท่ี 13/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ค าสั่งโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

ท่ี 13/2564 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในกรจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 
   1.1 นายสังวาลย์    พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายนิคม เขาเหิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
  1.3 นายณัฐกฤตา มามี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
  1.4 นายสมชาย บุญอินทร ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน กรรมการ 
  1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม   กรรมการ 
  1.6 นายนิคม เขาเหิน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   2.1 นายนิคม เขาเหิน   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2.2 นายสมชาย บุญอินทร ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
  2.3 นางณัฐกฤตา มามี ครูช านาญการ    กรรมการ 
  2.4 นายปริญญา ชมนก ครูผู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ 
  2.5 นางสาวนิตยา ตาลวันนา เจ้าหน้าท่ีธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
3. คณะกรรมการแผนงานฝ่ายอ านวยการ   

 3.1 นายนิคม เขาเหิน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า งานการเงินบญัชีและพัสดุ   กรรมการ 
 3.3 นายปริญญา ชมนก งานนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 

 3.4 นางสาวนิตยา ตาลวันนา งานธุรการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

121 

 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

4. คณะกรรมการแผนงานฝ่ายวิชาการ 
 4.1 นางณัฐกฤตา มามี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสมชาย บุญอินทร ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
  2.3 นายเด่นนคร พ้นพาล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
 4.4 นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
 4.5 นางสาวณัฐธิดา พลมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

                      งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายส าคัญ           
 4.6 นายวันเฉลิม นะน่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 4.7 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา  รัตนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
 4.8 นางมลธิชา นิลฉ่ า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ  
 4.9 นายนิคม เขาเหิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   กรรมการ 
 4.10 นายปริญญา ชมนก งานนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
 4.11.นางสาวมาลินี วงค์ประเสริฐ  งานทะเบียนและวัดผลมาตรฐานการศึกษา   
   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 5.1 นายนิคม เขาเหิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสกุณรีย์ สังข์สีแก้ว งานอนามัยโรงเรียน   กรรมการ 
 5.3 นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า งานสวัสดิการ   กรรมการ 
 5.4 นายสมชาย บุญอินทร ์ งานอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดล้อม  กรรมการ 
 5.5 นายวันเฉลิม นะน่าน งานประชาสัมพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการแผนงานฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน 
 6.1 นายสมชาย บุญอินทร ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายเด่นนคร พ้นพาล หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน  กรรมการ 
 6.3 นางสาวมลธิชา นิลฉ่ า งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 6.4 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา    รัตนะ งาน To be number one       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 น าข้อมูลผลการ

ประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 ของฝ่ายงาน 

 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ท่ีรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ท่ีได้รับ และเงินอื่นๆในงาน/โครงการต่างๆแต่ละ  
ฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
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 5. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนตามงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 

   ส่ัง ณ วันท่ี  16  มีนาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
              (นายสังวาลย์   พลอยด า) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 นายสังวาลย์   พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 1.2 นายนิคม   เขาเหิน  ฝ่ายอ านวยการและฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางณัฐกฤตา   มามี   ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 1.4 นายสมชาย บุญอินทร์ ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 
2. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูล 
 2.1 นายปริญญา  ชมนก  งานนโยบาย แผนงานและโครงการ ประธานกรรมการ  
 2.2 นายนิคม  เขาเหิน   งานนโยบายและแผน   กรรมการ 
 2.3 นางสาวนิตยา  ตาลวันนา  งานนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร/จัดพิมพ์ /รูปเล่ม 
 3.1 นายนิคม      เขาเหิน  งานนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
    3.2 นายปริญญา  ชมนก  งานนโยบายแผนงานและโครงการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 


