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บทที่ 1 

กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                       
บดินทรเทพวรางกูร 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ๔  ด้าน  คือ  
 

 ๑.  ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่ 
  ๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 

1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี  
2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  
2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว  
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานท า – มีอาชีพ  
3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ  
3.2 การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน

เป็น และมีงานท าในท่ีสุด  
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว  

4. เป็นพลเมืองดี  
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน  
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสหน้าท่ี 

เป็นพลเมืองดี  
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น  

งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร เป็นต้น 

๒.   กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการ

ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง เพื่อสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน 
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย ได้แก่ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ 
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย 
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ประเทศชาติการค้า 
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
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6. การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 
ให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 
มีครอบครัวที่มั่นคง ได้แก่ 

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
ได้แก่ 

1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให ้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล ได้แก่ 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

3. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
     “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่

การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดภายใต้
ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ี
จะผลักดันขับเคล่ือนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ท้ังนี้ โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของ
การพัฒนาได้ ดังน ี้ 

 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคน
เก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมท้ังชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็ง
ของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  ท้ังในระดับ               
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
        เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน 
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร  การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อป ี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อต่อการขยายตัว
ของ ภาคการผลิตและบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในการ ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการ
ส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า ๖ 
 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
3.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา

ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คน
ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง
ใน และนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ (๒) พัฒนา
ศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ี ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  (๕) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับ 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบ 
การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด 
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ 
ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

 
3.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้าและสร้าง 
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 
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ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้อง
มุ่งลดปัญหาความเหล่ือมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกันแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยาย 
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้การดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน  สนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษาสาธารณสุข
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยท้ังในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืมและการออมและจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออม
สินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก 
ซบเซา และข้อจากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีกาขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจราย
สาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ท้ังในด้านการคลัง อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณและด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงิน
และตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
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การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

3.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ 
ให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากร 
ดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ท่ีเกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง
ด้านภัยพิบั ติ  (๗ ) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความ ขัดแย้ งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

3.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการ
ขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคน
ในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความ
มั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
นานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี 
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด
ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกัน 
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓) การส่งเสริม 
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ความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ 
ชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (๕) การบริหารจัดการความ 
มั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนา 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรค 
ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากลการบังคับ
ใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ
และกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมท้ังการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและอานวยความ
สะดวกตรงตามความต้องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ท่ีผ่านมา 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ  และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าใหม้ีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะ 
ต่อไป จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา 
ระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีด 
สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาค 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้าน
พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ(น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา
ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งอาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาการบริหารจัดการใน
สาขาขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ           



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า ๑๐ 
 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงานเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ 
พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการ
สร้างนวัตกรรม 

3.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศ
ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีนาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด  ลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) 
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบ และการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 
และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

3.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญประกอบกับการ
ขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนรวมทั้งลดแรง
กดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้า
การลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง  พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  พัฒนาภาค



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า ๑๑ 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้ าหมายการพึ่ งตนเอง  พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจช้ันน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา 
สภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมี 
บูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบ 
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล 
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ 
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 

3.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ 
และเป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนว 
ทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรีเปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ 
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่อง 
การมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมี การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและ 
การลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น 
หุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน  GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุนท่ี
โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้า
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  (๘) ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) 
ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

 

๔.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แนวคิดการจัดการศึกษา 
 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยหลักการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
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Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม  (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญ ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียน รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาคุณภาพชองคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ไนศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นลังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหล่ือมล้าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิต
ภาพของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตชองโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจ
และสังคม 4.0 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ 

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่ อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และความเหล่ือมล้า

ภายในประเทศ 
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เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

 

 

 

 

 

 
 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี ้
 

1. ประซากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัด 
ท่ีส าคัญ เซ่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เซ่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาซาติ (Programme for International student Assessment: PISA) 
ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
เป็น ต้น 

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เซ่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น  สัดส่วน ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่ อ เทียบกับ ผู้ เรียนสามัญ ศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกซองโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ  ได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดแูลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแช่งชันชองประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานชองพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และ            
ประซาซนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
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5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประซาซน

และพื้นท่ี 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง

ขวัญกาลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

๕.  สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12                   
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

 จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม 
และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้น
แล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

 ตัวชีวั้ดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา **  
 2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
 4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
 6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้  
 7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
 9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
 10. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
 11. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
 12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี  
 13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
 14. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

 วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
 “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี 
ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
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 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ  
การพัฒนาประเทศ  
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการรบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า ๑๙ 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานการศกึษาและการวเิคราะห์องคก์ร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ข้อมูลครู 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นายภิญโญ   ขาวพราย 43 ๑๔ คศ. 3 โท บริหาร - 

2 นายวัชระ         สุขเกษม 48 24 คศ. 3 ตรี เกษตรศาสตร์ การงาน 1-๖ 
3 นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ 47 24 คศ. 2 ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 4-6 
4 นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์ 36 13 คศ. ๓ โท วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
เคมี 4-6 

5 นางภัสวรรณ   กันนา ๔๐ 9 คศ. ๒ ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี 
1-6 

6 นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์ 42 8 คศ. 1 ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
1-6 

7 นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม 39 8 คศ. 1 ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
1-6 

8 นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 35 9 คศ. ๒ ตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
๔-6 

9 นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

32 7 คศ. 2 โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ 
๑-6 

10 ว่าท่ีรต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ 3๕ 4 คศ. 1 ตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

สุขศึกษา 1-6 

11 นางภาวิณี    บัวพันธ์ 29 3 คศ. 1 ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา   
1-6 

12 นายเอกชัย   ศิลป์วัลย์ 32 2 ครูผู้ช่วย ตรี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
1-6 

13 นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ ๓๔ 1 ครูผู้ช่วย ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
1-๖ 

14 นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์ 29 - ครจู้าง
ช่ัวคราว 

ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 4-6 
คณิตศาสตร ์

1-๓ 
๑๕ นางสาวสายสมร  เกษแก้ว ๒๙ - เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ 
อนุปริญญา - - 
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ข้อมูลนักเรียน 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 1 24 7 31 

ม.2 1 12 ๒๑ ๓๓ 

ม.3 1 14 11 25 

ม.4 1 4 8 12 
ม.5 1 4 ๗ 11 
ม.6 1 4 2 ๖ 

รวมทั้งหมด 6 62 ๕๖ 118 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 25๖๑ (ทุกประเด็นให้จ าแนกตามระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๓๙ ๑ ๒ ๒ ๒ ๘ ๑๔ ๙ ๑ ๒๔ ๖๑.๕๔ 
คณิตศาสตร ์ ๗๘ 2 ๗ ๗ 3 8 1๕ ๑๖ ๒๐ ๕๑ 6๕.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๗๘ ๒ ๑๒ ๙ ๑๑ ๑๒ ๘ ๘ ๑๖ ๓๒ 4๑.๐๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๗ ๑2 1๓ ๑๓ ๘ ๑๔ ๒๐ ๒๒ 1๕ ๕๗ ๔๘.๗๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๘ ๑๙ ๑ ๑ ๔ ๑๘ ๙ ๑๓ ๑๓ ๓๕ 4๔.๘๗ 
ศิลปะ ๗๘ ๒ ๑ 0 4 ๘ ๒๓ ๒๔ ๑๖ ๖๓ 8๐.๗๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๕๖ ๔ ๓ ๘ 1๐ ๑๕ ๒๘ ๓๓ ๕๕ ๑๑๖ 7๔.๓๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๙ ๑ ๑ ๑ ๙ ๘ ๑๑ ๗ ๑ ๑9 ๔๘.๗๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๓๘ ๒ 3 ๐ ๖ ๒ ๑๓ ๕ ๗ ๒๕ ๖๕.๗๙ 
คณิตศาสตร ์ ๗๖ ๔ ๘ ๖ ๓ ๒๐ ๒๓ ๕ ๗ ๓๕ ๔๖.๐๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕๒ ๑๑ ๑๔ ๑๕ ๓๐ ๑๙ 1๓ ๑๓ ๓๗ ๖๓ ๔๑.๔๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๔ ๖ ๑๓ 5 ๒๕ ๒๐ ๒๓ 1๑ ๑๑ ๔๕ ๓๙.๔7 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๖ ๔ 0 ๒ ๙ ๑๔ ๑๗ ๑๙ 1๑ ๔๗ ๖๑.๘๔ 
ศิลปะ ๗๖ ๔ 0 2 1 ๖ ๓๐ ๒๑ ๑๒ ๖๓ 8๒.๘๙ 
การงานอาชีพฯ ๓๘ ๒ ๐ ๐ ๒ ๓ ๒ ๙ 2๐ ๓๑ ๘๑.๕๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖ 4 ๔๑ ๙ ๑๐ ๕ ๔ 1 ๒ ๗ ๙.๒๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๒๔ ๒ ๑ ๑ ๔ ๗ ๒ ๑ ๖ ๙ 3๗.๕๐ 
คณิตศาสตร ์ 2๔ ๐ ๑ ๐ 2 ๒ ๙ ๕ ๕ ๑๙ ๗๙.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ 2๔ 4 ๑ 1 ๔ ๔ ๓ 1 ๖ ๑๐ ๔๑.๖๗ 
สังคมศึกษา ฯ 7๒ ๒ ๑ ๑ 7 10 1๖ ๖ 2๙ ๕๑ ๗๐.๘๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๘ ๐ ๐ ๙ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๔ 2๐ 4๑.๖๗ 
ศิลปะ ๒๔ ๐ ๐ ๐ 1 ๑ 3 ๙ ๑๐ ๒2 ๙1.๖๗ 
การงานอาชีพฯ 7๒ ๐ ๔ 3 ๘ ๘ 1๘ 1๒ ๑๙ 4๙ 6๘.๐๖ 
ภาษาต่างประเทศ 2๔ ๐ 5 ๕ 4 ๑ ๖ ๒ ๑ ๙ ๓๗.๕๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๒๔ ๐ ๒ ๓ ๘ ๑ ๓ ๒ ๔ ๙ 3๗.๕๐ 
คณิตศาสตร ์ 24 ๐ ๒ ๑ ๔ ๓ ๕ ๑ ๘ ๑๔ ๕๘.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ 24 ๖ ๕ ๒ ๗ ๓ ๑ ๐ ๐ ๑ ๔.๑๗ 
สังคมศึกษา ฯ 72 ๐ ๑๐ ๖ 1๑ 1๑ 1๓ 5 ๑๖ 3๔ ๔๗.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 48 ๑ ๑ ๕ ๗ ๑๐ ๙ ๗ ๘ 2๔ ๕๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๔ 0 ๐ ๐ ๓ ๓ ๗ ๓ ๘ ๑๘ 77.08 
การงานอาชีพฯ ๒๔ 3 ๑ ๒ ๖ ๐ ๕ ๓ ๔ ๑๒ ๕๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๘ ๐ ๒๑ ๙ ๗ ๗ ๒ ๑ ๑ ๔ ๘.๓๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๑๗ ๒ ๐ ๐ 3 ๔ ๔ 2 ๒ ๘ 4๗.๐๖ 
คณิตศาสตร ์ ๑๗ ๒ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ ๕ ๔ 1๒ ๗0.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔ ๗ ๒ ๑ ๒ ๔ ๖ ๗ ๕ 1๘ ๕๒.๙๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๑ ๗ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 1๓ ๒๑ ๓๘ ๗๔.๕๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔ ๘ ๒ ๓ ๑ ๕ 1 ๔ 1๐ ๑๕ ๔๔.๑๒ 
ศิลปะ ๑7 ๒ 0 0 ๑ ๐ ๒ 4 ๘ ๑๔ ๘๒.๓๕ 
การงานอาชีพฯ ๓๔ ๔ ๑ ๐ ๑ ๐ ๗ ๔ ๑7 ๒๘ ๘๒.๓๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๗ ๒ ๐ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๓ ๘ ๔๗.๐๖ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๘ ๑ ๒ ๑๑ ๗๓.๓๓ 
คณิตศาสตร ์ ๑๕ ๑ ๐ 1 ๑ ๒ ๓ ๓ ๔ 1๐ ๖๖.6๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๖ ๔ 1๑ ๗๓.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๕ ๓ ๐ ๓ ๔ ๗ ๘ 1๓ ๗ ๒๘ ๖๒.2๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๐ 2 0 ๑ ๓ ๖ 5 ๓ 10 ๑๘ ๖๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๕ 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ 2 ๙ ๑๔ ๙๓.๓๓ 
การงานอาชีพฯ ๔๕ ๓ ๐ ๐ ๑ 3 ๘ ๑๓ ๑๘ ๓๘ ๘4.๔๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕ 1 ๑ ๖ ๒ ๐ 4 1 0 5 ๓๓.๓๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๑๕ ๒ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ ๙ ๖๐.๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๓๐ ๔ ๒ ๒ ๒ 4 ๔ ๔ ๘ ๑๖ 5๓.3๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๕ ๑๖ 3 ๖ ๙ ๑๑ 1๐ ๑๕ ๕ ๓๐ ๔๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๐ ๖ ๐ ๑ ๓ ๑ ๗ ๐ ๑๒ ๑๙ ๖๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕ ๒ ๐ ๐ ๕ 4 ๒ ๐ ๒ ๔ 2๖.๖๗ 
ศิลปะ ๑๕ 3 ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๗ 1๒ ๘๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ 4๕ ๗ ๐ 2 ๕ 4 ๗ ๓ 1๗ 2๗ 6๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐ ๖ 3 ๒ ๕ ๓ ๒ ๒ ๗ ๑๑ ๓๖.๖๗ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๑๒ ๑ 0 0 ๑ 2 ๒ ๐ ๖ ๘ ๖๖.๖๗ 
คณิตศาสตร ์ ๒๔ ๒ ๑ ๐ ๓ ๙ ๔ ๒ ๓ ๙ 3๗.50 
วิทยาศาสตร์ ๗๒ ๖ 1๐ ๖ ๖ 8 ๙ ๑๒ 1๕ ๓๖ ๕๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๖ ๓ ๐ ๑ ๑ ๔ ๖ ๘ ๑๓ ๒๗ ๗5.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔ ๒ 0 ๑ 2 ๔ ๖ ๔ ๕ ๑๕ ๖๒.๕0 
ศิลปะ ๑๒ ๑ 0 0 ๑ 0 ๑ ๑ ๘ 1๐ ๘๓.๓๓ 
การงานอาชีพฯ ๑๒ ๑ ๐ 0 ๐ ๑ ๓ ๑ ๖ ๑๐ ๘๓.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔ ๒ ๒ ๔ ๖ ๔ ๐ ๐ ๖ ๖ 2๕.๐0 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 
นร.ที่ได้

ระดับ 3ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๕ 0 ๐ 0 ๑ ๓ ๑ ๐ ๐ 1 ๒0.00 
คณิตศาสตร ์ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๑ ๒ ๗ ๗0.00 
วิทยาศาสตร์ ๒0 ๐ ๐ ๒ ๔ 1๑ 2 1 ๐ 3 ๑๕.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕ ๐ ๑ 0 ๓ ๓ ๒ ๐ ๑ ๓ ๒๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐ 0 ๐ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๓ ๖๐.00 
ศิลปะ ๕ ๐ 0 0 0 ๐ ๓ ๒ ๐ ๕ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒ ๒ ๑0 ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑0 0 0 1 ๗ 2 ๐ ๐ ๐ ๐ 0 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย ๖ 0 ๐ 0 ๔ ๑ 0 ๑ ๐ 1 ๑๖.๖๗ 
คณิตศาสตร ์ ๑๒ 0 ๐ ๓ ๔ ๑ ๑ ๐ 3 ๔ ๓๓.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔ ๐ ๔ ๖ ๔ ๔ ๕ ๑ ๐ ๖ 2๕.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๘ 0 ๓ 0 ๒ 5 ๓ ๒ ๓ ๘ ๔๔.๔๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 0 0 ๐ ๑ ๑ ๒ ๐ 2 ๔ ๖๖.๖7 
ศิลปะ ๖ 0 0 0 0 0 ๒ ๓ 1 ๖ 100 
การงานอาชีพฯ ๑๒ 0 0 ๐ ๐ ๑ ๑ ๔ ๖ ๑๑ ๙๑.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒ 0 ๕ ๔ ๑ ๑ ๑ 0 0 ๑ ๑๖.๖๗ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6    ภาคเรียนที่  1 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1๑ 0 0 0 ๐ ๐ ๖ 1 ๔ 1๑ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒ 0 ๑ ๑ ๗ ๓ ๔ ๑ ๕ 1๐ ๔๕.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔ 0 ๓ ๑ 7 ๘ 9 ๔ 1๒ 2๕ 5๖.8๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๒ 0 0 0 ๑ ๔ ๔ ๔ 9 ๑๗ ๗๗.๒๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1๑ 0 ๐ 0 0 ๑ ๓ ๒ ๕ 1๐ ๙๐.๙๐ 
ศิลปะ 1๑ 0 0 0 0 0 ๐ ๑ 1๐ 1๑ 100 
การงานอาชีพฯ ๒๒ 0 0 ๐ ๐ ๐ ๖ ๒ ๑๔ ๒๒ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒ ๐ ๐ ๑ ๔ ๖ ๓ ๕ ๓ 11 ๕๐.๐๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6    ภาคเรียนที่  2 จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวนที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1๑ 0 ๐ 0 ๐ ๒ ๑ ๒ ๖ ๙ ๘๑.๑๘ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒ ๐ ๐ ๔ ๓ ๖ 2 ๒ ๕ ๙ ๔๐.๙0 
วิทยาศาสตร์ ๓๓ ๐ 8 ๕ ๘ ๓ ๔ 2 ๓ ๙ ๒๗.๒๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๒ 0 0 0 1 ๒ ๕ ๘ ๖ ๑๙ 8๖.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1๑ 0 ๐ 0 ๐ ๑ ๔ ๓ ๓ 1๐ ๙๐.๙๐ 
ศิลปะ 1๑ ๐ 0 ๐ 0 ๐ 1 ๑ ๙ 1๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๒ 0 ๐ 0 ๐ ๐ ๔ ๗ ๑๑ ๒๒ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒ ๑ ๑ ๕ 4 3 ๓ ๓ ๒ ๘ 3๖.๓๖ 
รายวิชาเพ่ิมเติม - - - - - - - - - - - 
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 4.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๓๙ ๓๘ ๑ 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2๔ 2๔ 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๑๗ ๑๗ ๐ ๐ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๑๕ ๑๓ ๒ 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๕ ๕ 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1๑ 1๑ 0 0 0 

รวม 1๑๑ 1๐๘ ๓ ๐ 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 9๗.๓๐ 2.7๐ 2.1 0 

  
 
 
 
             4.3ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๓๙ ๓๒ ๖ ๑ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2๔ 21 ๓ ๐ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๑๗ ๑๐ ๕ ๒ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๑๕ ๑๐ ๕ 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๕ 1 ๔ ๐ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1๑ 1๑ 0 0 0 

รวม 1๑๑ ๘๕ ๒๓ ๓ 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 ๗๖.๕๘ ๒๐.๗๒ 2.7๐ 0 
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 4.4ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๓๙ ๓๙ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2๔ 2๔ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๑๗ ๑๗ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ๑๕ ๑๕ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ๕ ๕ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1๑ 1๑ 0 

รวม 1๑๑ 1๑๑ 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0 

 
 
 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศกึษา 

 
 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบายการบริหาร 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1.  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. โรงเรียนมีนโยบายการวางแผนการจัดด าเนินการ
ด้านการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารตามท่ี
ส่วนกลางก าหนด 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามแผนท่ี
ได้ก าหนดไว ้
5. มีระเบียบและคู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของการบริหารงานในแต่ละฝ่าย 
6. ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความรู้ 
ความสามารถ ตามความถนัด 
 
 
 
 

1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
2. ขาดการก ากับติดตามกิจกรรมท่ีด าเนินงานในแต่
ละปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรพัฒนาการส่ือสารด้านต่างๆให้ชัดเจน 
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2) ด้านการบริการและผลผลิต 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน ให้
การศึกษาแก่นักเรียนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน
อย่างมีศักยภาพ 
3. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
4. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
ให้บริการกับชุมชนภายนอก 
5. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดท าหลักสูตรของ
กลุ่มท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ลดลง 
2. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพตาม
ความสนใจอย่างหลากหลาย 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
4. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความสามารถด้าน
วิชาการและด้านต่างๆ 
5. ควรพัฒนาด้านการบริการชุมชนเกี่ยวกับเรื่อง
วิชาการ 
 

3) ด้านคน 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชา 
2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. นักเรียนจ านวนมากมีความสุภาพเรียบร้อย มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐานท่ีดี 
4. นักเรียนมีการพฒันาด้านลักษณะอันพึงประสงค์
เพิ่มขึ้น 
5. ครูและบคุลากรอุทิศตน มีจิตส านึกความเป็นครู 

1. ครูส่วนใหญ่ต้องท างานพิเศษ ท าให้กระทบกับ
การเรียนการสอน 
2. ครูบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
3. ควรส่งเสริมสนับสนุนการอบรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. ควรนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
5. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้
พอใช้ มีจ านวนน้อยท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับดี 
6. นักเรียนท่ีเข้าใหม่ในระดับช้ัน ม. 1 และ ม.4 
บางคนมีความรู้พื้นฐานในระดับปรับปรุง 
7. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาด
ระเบียบวินัยและขาดความเอาใจใส่ด้านการเรียน 
8. ผลทดสอบระดับชาติ (O - NET)  ของนักเรียนใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
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4) ด้านการเงิน 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2. มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
 
 
 

1. ควรวางแผนการใช้งบประมาณอย่างครอบคลุม
กับภาระงาน 
2. ความสามารถของโรงเรียนในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมีข้อจ ากัด 

5) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ มีคุณภาพ 
อยู่ในสภาพดี 
2. ห้องเรียนมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง มีคุณภาพ
และอยู่ในสภาพดี 
 

1. ควรดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบให้สะอาด 
พร้อมใช้ 
2.ควรเพิ่มระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 
 

6) ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีแผนบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 
2. มีการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงานครบถ้วน 
4. ฝ่ายบริหารนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5. มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

1. ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ตรวจสอบ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนควรน าเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
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2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศกึษา 
 

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โอกาส อุปสรรค 

1. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน ท าให้
โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักของหลากหลายชุมชน 
2. ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี
ความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
3. ผู้น า/ผู้คนในชุมชนมองเห็นความส าคัญของ
การศึกษาและกิจกรรมของทางโรงเรียน 
4. โรงเรียนให้บริการด้านสถานท่ีกับชุมชน 
 
 

1. จ านวนนักเรียนท่ีรับเข้ามาใหม่มีน้อยลง 
เนื่องจากมีทางเลือกในการศึกษาเพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนอยู่กับญาติมากกว่าพ่อแม่ ท าให้เกิด
ปัญหาครอบครัว/ครอบครัวแตกแยก 
3.มีส่ิงแวดล้อมยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเส่ียงในการ
ด ารงชีวิตท่ีดี 
 

2) ด้านเทคโนโลยี 
โอกาส อุปสรรค 

1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระบบการจัด
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
2. สังคมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลง 
 

1. การลงทุนด้านเทคโนโลยีใช้งบประมาณสูง 
2.ส่ือเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มีอุปกรณ์ IT 
ไม่ครบถ้วน 

3) ด้านสภาพเศรษฐกิจ 
โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนให้การสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรหรือ
เงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการงานพิเศษของโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
 

6.  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
7. นักเรียนบางส่วนต้องช่วยเหลือผู้ปกครองท างาน 
ท้ังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และรับจ้าง 

4) ด้านการเมืองและกฎหมาย  
โอกาส อุปสรรค 

1. ต้นสังกัดมีการก าหนดแนวปฏิบัติงาน นโยบายใน
การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นระบบ 
2. สพฐ. มีเอกสารก าหนดแนวการจัดการศึกษา
ชัดเจน เข้าใจง่ายในการศึกษาและน ามาปรับใช้ 
 
 

1. นโยบายของรัฐบายด้านการศึกษาเปล่ียนแปลง
บ่อยครั้ง เนื่องจากเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือคณะ
ผู้บริหาร 
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บทที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย/เปา้ประสงค์ 
 

๑.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.  นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.  ครูเป็นครูมืออาชีพ 
๔.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
อัตลักษณ ์

ยิ้มง่าย   ไหว้สวย 

เอกลักษณ์ 

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า 33 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานกัเรียนให้มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑. กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ 
นักเรียนใหม่ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
ทราบถึงนโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
วังงิ้ววิทยาคม    
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน
ทราบถึงขอบข่ายของ
หลักสูตร  วิธีการเรียน
การสอน การให้บริการ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียน
ให้แก่นักเรียน  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้
คุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร  คณะครคูรู
และบุคลากรทางการ 

1. ร้อยละของ
นักเรียนได้ทราบถึง
นโยบายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
วังงิ้ววิทยาคม    
๒.ร้อยละของนักเรียน
ทราบถึงขอบข่ายของ
หลักสูตร  วิธีการเรียน
การสอน  การ
ให้บริการต่าง ๆ   เพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
ด้านการเรียนให้แก่
นักเรียน 
๓. ร้อยละของ
นักเรียนได้คุ้นเคยและ
เกิดความรู้สึกเป็น
กันเอง เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดี 

1.นักเรียนร้อยละ 9๐ได้
ทราบถึงนโยบาย  
วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
๒.นักเรียนร้อยละ9๐
ทราบถึงขอบข่ายของ
หลักสูตรวิธีการเรียน
การสอนการให้บริการ
ต่าง ๆ   เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียน
ให้แก่นักเรียน 
๓.นักเรียนร้อยละ 9๐ได้
คุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร  คณะคร ู

1.นักเรียนร้อยละ 9๐ได้
ทราบถึงนโยบาย  
วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
๒.นักเรียนร้อยละ 9๐
ทราบถึงขอบข่ายของ
หลักสูตรวิธีการเรียน
การสอนการให้บริการ
ต่าง ๆ   เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในด้านการเรียน
ให้แก่นักเรียน 
๓.นักเรียนร้อยละ 9๐ได้
คุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร  คณะคร ู

1.นักเรียนร้อยละ 9๕
ได้ทราบถึงนโยบาย  
วัตถุประสงค์   ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม    
๒.นักเรียนร้อยละ 9๕
ทราบถึงขอบข่ายของ
หลักสูตรวิธีการเรียน
การสอนการให้บริการ
ต่าง ๆ   เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในด้าน
การเรียนให้แก่
นักเรียน 
๓.นักเรียนร้อยละ 9๕
ได้คุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง 
เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพและให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้บริหาร  คณะคร ู

นางสาวณัฐสิรี            
เดชาติวงศ์                 
ณ อยุธยา / ๕๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๑. กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ 
นักเรียนใหม่ (ต่อ) 

ศึกษา และเพ่ือน
นักเรียน 

ต่อผู้บริหาร  คณะครู
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
เพ่ือนนักเรียน 

และบุคลากรทางการ
ศึกษา และเพ่ือน
นักเรียน 

และบุคลากรทางการ
ศึกษา และเพ่ือน
นักเรียน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
เพ่ือนนักเรียน 

 

๒. กิจกรรม 
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมประกวด
และแสดงศักยภาพ
ภายในโรงเรียน  ระดับ
ต่างโรงเรียน   ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค  และระดับประเทศ 

1. ร้อยละของ
นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถใน
ด้านวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
2. ร้อยละของ
นักเรียนเข้าร่วม
ประกวดและแสดง
ศักยภาพภายใน
โรงเรียน  ระดับต่าง
โรงเรียน   ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค  และ
ระดับประเทศ  

1.นักเรียนร้อยละ 9๐ 
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐
เข้าร่วมประกวดและ
แสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน  ระดับต่าง
โรงเรียน   ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค  และระดับประเทศ 

1.นักเรียนร้อยละ 9๐ 
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐ 
เข้าร่วมประกวดและ
แสดงศักยภาพภายใน
โรงเรียน  ระดับต่าง
โรงเรียน   ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค  และระดับประเทศ 

1.นักเรียนร้อยละ 9๕ 
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ   
9๕ เข้าร่วมประกวด
และแสดงศักยภาพ
ภายในโรงเรียน  
ระดับต่างโรงเรียน   
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค  
และระดับประเทศ 

นางสาวณัฐสิรี             
เดชาติวงศ์                  
ณ อยุธยา / 
๒๐,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๓. กิจกรรม 
ติวเข้ม/สอนซ่อม
เสริม 

๑. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 จากการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)  
จ านวน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สูงข้ึน 
๒. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนใน
การทดสอบที่เน้นทักษะ
การวิเคราะห์ข้ันสูง  
และสร้างความคุ้นเคย
ในการทดสอบ   
๓. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการ
ทดสอบ 

1. ร้อยละของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)  
จ านวน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
2. ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
เตรียมความพร้อมใน
การทดสอบที่เน้น
ทักษะการวิเคราะห์ข้ัน
สูง  และสร้าง
ความคุ้นเคยในการ
ทดสอบ  
3. ร้อยละของ
นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ในการ
ทดสอบ   

1.นักเรียนร้อยละ 8๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  จ านวน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ 8๐  
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบที่
เน้นทักษะการวิเคราะห์
ข้ันสูง  และสร้าง
ความคุ้นเคยในการ
ทดสอบ  
3. นักเรียนร้อยละ 8๐  
ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการ
ทดสอบ   

1.นักเรียนร้อยละ 8๐  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  จ านวน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ 8๐  
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบที่
เน้นทักษะการวิเคราะห์
ข้ันสูง  และสร้าง
ความคุ้นเคยในการ
ทดสอบ  
3. นักเรียนร้อยละ 8๐  
ตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการ
ทดสอบ   

1.นักเรียนร้อยละ 8๕ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  จ านวน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สูงข้ึน 
2. นักเรียนร้อยละ         
8๕ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการ
ทดสอบที่เน้นทักษะ
การวิเคราะห์ข้ันสูง  
และสร้างความคุ้นเคย
ในการทดสอบ  
3. นักเรียนร้อยละ         
8๕ ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ในการ
ทดสอบ   

นางสาวณัฐสิรี     
เดชาติวงศ์                
ณ อยุธยา / 
๖,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๔. กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู้ 

๑. เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายตามโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการ
เวลาเรียน ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง 
และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  Health 
โดยบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1. ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ตามโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ท้ัง
ด้านวิชาการ และด้าน
ปฏิบัติ 
2. ร้อยละของ
นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจและถนัด
ของตนเอง และพัฒนา
ตนเองเต็มตาม
ศักยภาพและทักษะทั้ง 
๔ ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  
Health โดยบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1. นักเรียนร้อยละ  8๐  
ได้รับการขับเคลื่อน
นโยบายตามโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการ
เวลาเรียน ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ 
2. นักเรียนร้อยละ  8๐  
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง 
และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  Health 
โดยบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนร้อยละ  8๐  
ได้รับการขับเคลื่อน
นโยบายตามโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการ
เวลาเรียน ท้ังด้าน
วิชาการ และด้านปฏิบัติ 
2. นักเรียนร้อยละ 8๐ 
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ
และถนัดของตนเอง 
และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพและทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  Health 
โดยบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนร้อยละ   
8๕ ได้รับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ตามโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. และการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ท้ัง
ด้านวิชาการ และด้าน
ปฏิบัติ 
2. นักเรียนร้อยละ   
8๕ ได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจและถนัด
ของตนเอง และพัฒนา
ตนเองเต็มตาม
ศักยภาพและทักษะทั้ง 
๔ ด้าน คือ Heart  
Hand  Head  
Health โดยบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

นางสาวณัฐสิรี          
เดชาติวงศ์            
ณ อยุธยา / - บาท 
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๕. กิจกรรม         
วันคริสต์มาส – วัน
ข้ึนปีใหม่ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะให้กับ
นักเรียน 

1. ร้อยละของ
นักเรียนยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. ร้อยละของ
นักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

1. นักเรียนร้อยละ 9๐ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐  
มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

1. นักเรียนร้อยละ 9๐  
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐  
มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

1. นักเรียนร้อยละ   
9๕ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
2. นักเรียนร้อยละ   
9๕ มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

นางสาวณัฐสิรี          
เดชาติวงศ์          
ณ อยุธยา  / 
๑,๐๐๐ บาท 

๖. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

1. เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครผูลิตและ
พัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลาย  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของครูได้รับ
การสนับสนุนในการ
ผลิตสื่อการสอนที่
หลากหลาย  
2. ร้อยละของ
นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูร้อยละ 9๐  ได้รับ
การสนับสนุนในการผลิต
สื่อการสอนที่
หลากหลาย 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐ 
ได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูร้อยละ 9๐  ได้รับ
การสนับสนุนในการผลิต
สื่อการสอนที่
หลากหลาย 
2. นักเรียนร้อยละ 9๐ 
ได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูร้อยละ 9๕ 
ได้รับการสนับสนุนใน
การผลิตสื่อการสอนที่
หลากหลาย 
2. นักเรียนร้อยละ         
9๕ ได้พัฒนาความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวณัฐสิรี           
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา  / ๔,๐๐๐ 
บาท 
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๗. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 

1. ร้อยละของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
มีวัสดุสื่ออุปกรณ์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีปริมาณ
เพียงพอ  
2. ร้อยละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 
มีวัสดุสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในปริมาณเพียงพอ  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 
มีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 
มีวัสดุสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในปริมาณเพียงพอ  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 
มีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 9๕ มีวัสดุสื่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในปริมาณ
เพียงพอ  
2. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 9๕ มีการ
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/
10,000.- บาท 
 

๘. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงข้ึน 
2.นักเรียนสามารถแสดง
ทักษะด้านต่างๆ ได้
อย่างถูกหลักการและมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3.เพ่ือให้บริการครูและ
นักเรียนในด้านวัสดุ-
อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม  

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยสูงข้ึน 
2. ครูและนักเรียนมี
วัสดุ-อุปกรณ์ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่าง
เพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

1.นักเรียนร้อยละ 90            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยสูงข้ึน 
2. ครูและนักเรียน            
ร้อยละ 90 มีวัสดุ-
อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมการเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 90            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยสูงข้ึน 
2. ครูและนักเรียน           
ร้อยละ 90 มีวัสดุ-
อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมการเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 9๕             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยสูงข้ึน 
2. ครูและนักเรียน           
ร้อยละ 9๕  มีวัสดุ-
อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมการเรียน 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม /  
๒,๐๐๐ บาท 
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๘. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (ต่อ) 
 

ประสิทธิภาพทักษะการ
ใช้ภาษาไทย 
4. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     

๙.  กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

1.เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้

มีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่

ทันสมัย  
2.เพ่ือเป็นแหล่งบริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม3.เพ่ือให้
ห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งกลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของนักเรียนในโรงเรียน 

1.นักเรียนมีแหล่ง
กลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2.ห้องสมุดมี ระบบ
การจัดทรัพยากรที่
ทันสมัย ตลอดจน
บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1.นักเรียนร้อยละ 9๐            
มีแหล่งกลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.ห้องสมุดร้อยละ 9๐             
มีระบบการจัดทรัพยากร
ที่ทันสมัย ตลอดจน
บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1.นักเรียนร้อยละ 9๐                        
มีแหล่งกลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.ห้องสมุดร้อยละ 9๐             
มีระบบการจัด
ทรัพยากรที่ทันสมัย 
ตลอดจนบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1.นักเรียนร้อยละ 9๕   
มีแหล่งกลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2.ห้องสมุดร้อยละ        
9๕  มีระบบการจัด
ทรัพยากรที่ทันสมัย 
ตลอดจนบริการสื่อ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม /  
๖,๐๐๐ บาท 
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๑๐. เพาะเห็ดนางฟ้า 1.  เพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักเรียน 
2.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพ่ือสนับสนุน
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีกิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือการพัฒนา
นักเรียน  
2. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ร้อยละ 9๐              
มีกิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักเรียน  
๒. ร้อยละ 9๐             
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร้อยละ 9๐             
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ร้อยละ 9๐              
มีกิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักเรียน  
๒. ร้อยละ 9๐              
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร้อยละ 9๐              
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ร้อยละ 9๕   มี
กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักเรียน  
๒. ร้อยละ 9๕   
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. ร้อยละ 9๕  
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางปริศนา       
พุ่มพฤกษ์/๑,๐๐๐ 
บาท 
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 ๑๑. สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1.  เพ่ือให้ นักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
2.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู 
และสื่อสารตามความคิด
ของตนเองได้ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้
น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเองได้ 
4.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถก าหนดเป้าหมาย
ที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้ 
5. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ที่ เป็น 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน           
๒. นักเรียนสามารถ
สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่ฟัง อ่าน ดู และ
สื่อสารตามความคิด
ของตนเอง       
๓. นักเรียนได้
น าเสนอวิธีคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเองได้  
๔. นักเรียนสามารถ
ก าหนดเป้าหมายที่จะ
ท าให้ส าเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล 
จัดระบบข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้   
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ ม ี

๑. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน  
๒. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู 
และสื่อสารตามความคิด
ของตนเองได้ 
๓. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
ได้น าเสนอวิธีคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเองได้ 
๔. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
สามารถก าหนดเป้าหมาย
ที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้ 
๕. ร้อยละ ๘๐  
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเองอย่าง 

๑. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน  

๒. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่ฟัง อ่าน ดู 
และสื่อสารตามความคิด
ของตนเองได้ 
๓. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
ได้น าเสนอวิธีคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเองได้ 
๔. ร้อยละ ๘๐นักเรียน
สามารถก าหนดเป้าหมาย
ที่จะท าให้ส าเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาได้ 
๕. ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา 

๑. ร้อยละ ๘๕ 
นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน  
๒. ร้อยละ ๘๕  
นักเรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่ฟัง 
อ่าน ดู และสื่อสาร
ตามความคิดของ
ตนเองได้ 
๓. ร้อยละ ๘๕  
นักเรียนได้น าเสนอวิธี
คิดแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเองได้ 
๔. ร้อยละ ๘๕ 
นักเรียนสามารถ
ก าหนดเป้าหมายที่จะ
ท าให้ส าเร็จ โดยการ
รวบรวมข้อมูล 
จัดระบบข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
๕. ร้อยละ ๘๕   

นางปริศนา         
พุ่มพฤกษ์/ ๑,๐๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๑๑. สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

แบบอย่างที่ดี ผลงานแปลกใหม่ที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

มีหลักเกณฑ์ มีผลงาน
แปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

ผลงานด้วยตนเองอย่าง
มีหลักเกณฑ์ มีผลงาน
แปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

๑๒. สถานศึกษา    
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

1. เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา และ
ช่วยเหลือนักเรียน ท่ี
เก่ียวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ ให้
หมดไปจากโรงเรียน
อย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือสร้างความ 
ตระหนักให้นักเรียน 
 ได้เฝ้าระวังป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ในสถานศึกประกาศ 
เป็นห้องเรียนสีขาว 
และอบายมุขทั่วไป 

1. โรงเรียนมีการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่
เก่ียวข้องกับ ยาเสพ
ติดและอบายมุขต่างๆ 
ให้หมดไปจากโรงเรียน
อย่างย่ังยืน  
2. โรงเรียนมีการสร้าง
ความตระหนักให้
นักเรียน ได้เฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติดใน
สถานศึกษา ประกาศ 

1. ร้อยละ ๙๕ ของ
โรงเรียนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 
และช่วยเหลือ
นักเรียน ท่ีเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ให้
หมดไปจากโรงเรียน
อย่างย่ังยืน 
2. ร้อยละ ๙๕ ของ
โรงเรียนมีการสร้าง
ความตระหนักให้
นักเรียน ได้เฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติดใน
สถานศึกษา  

1. ร้อยละ ๙๕ ของ
โรงเรียนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 
และช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ ให้
หมดไปจากโรงเรียน
อย่างย่ังยืน 
2. ร้อยละ ๙๕ ของ
โรงเรียนมีการสร้าง
ความตระหนักให้
นักเรียน ได้เฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา  

1. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 
และช่วยเหลือ
นักเรียน ท่ีเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ให้
หมดไปจากโรงเรียน
อย่างย่ังยืน 
2. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีการสร้าง
ความตระหนักให้
นักเรียน ได้เฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
 
 

นางปริศนา             
พุ่มพฤกษ์/๕,๐๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑๒. สถานศึกษา    
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
(ต่อ) 

 เป็นห้องเรียนสีขาว
และอบายมุขทั่วไป 

ประกาศเป็นห้องเรียนสี
ขาวและอบายมุขทั่วไป 

ประกาศเป็น
ห้องเรียนสีขาวและ
อบายมุขทั่วไป 
 
 

สารเสพติดใน
สถานศึกษา ประกาศ
เป็นห้องเรียนสีขาว
และอบายมุขทั่วไป 

 

๑๓. กิจกรรมพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา 

1.  เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย 
2. เพ่ือให้มีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ
กับการจัดการกิจกรรม
ของโรงเรียน 

 

1. ร้อยละของการ 
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย 
2. ร้อยละของผู้เรียนมี
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอกับการจัดการ
กิจกรรมของโรงเรียน 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ของ
การเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ9๐  ของ
ผู้เรียนมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ
กับการจัดการกิจกรรม
ของโรงเรียน 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ         
9๐  ของการเรียน
การสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ9๐  
ของผู้เรียนมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอกับการ
จัดการกิจกรรมของ
โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ของการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามจุดมุ่งหมาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ9๕ 
ของผู้เรียนมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอกับการจัดการ
กิจกรรมของโรงเรียน 

 

นายพีรพงศ์   
บัวพันธ์ /2,000 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๑๔. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรมให้สูงข้ึน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองจากสื่อ  
เทคโนโลยีต่างๆ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงข้ึน  
2. ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
มีสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงข้ึน  
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐   มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อย
ละ 9๐  มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
สูงข้ึน  
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 9๐   มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ มีสื่อ 
เทคโนโลยี เพ่ือ
ใช้ในการ 
พัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  
3. ผู้เรียนร้อย
ละ 9๐  มีวิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงข้ึน  
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๕   มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน  
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางภาวิณี             
บัวพันธ์ /2,000 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑๕. กิจกรรม              
ทัศนศึกษานักเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
กว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เปลี่ยนบรรยากาศ ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ประสบการณ์ตรง
ให้ผู้เรียนเรียนเกิดทักษะ
ในการจัดการและ
ท างานให้ส าเร็จ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดี 
กว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมตลอดจน
เปลี่ยนบรรยากาศ ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ประสบการณ์
ตรงให้ผู้เรียนเรียนเกิด
ทักษะในการจัดการ
และท างานให้ส าเร็จ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล 
รู้ทันเหตุการณ์และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมตลอดจนเปลี่ยน
บรรยากาศ ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้
ประสบการณ์ตรงให้
ผู้เรียนเรียนเกิดทักษะใน
การจัดการและท างานให้
ส าเร็จ 
 

ผู้เรียนร้อยละ  
9๐  มี
คุณลักษณะที่ดี 
กว้างไกล รู้ทัน
เหตุการณ์และ
เกิดความคิด
สร้างสรรค์ กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้
ถูกต้อง
เหมาะสม
ตลอดจนเปลี่ยน
บรรยากาศ ใน
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้
ประสบการณ์
ตรงให้ผู้เรียน
เรียนเกิดทักษะ
ในการจัดการ
และท างานให้
ส าเร็จ 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีคุณลักษณะที่ดี กว้างไกล 
รู้ทันเหตุการณ์และเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมตลอดจนเปลี่ยน
บรรยากาศ ในการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้
ประสบการณ์ตรงให้
ผู้เรียนเรียนเกิดทักษะใน
การจัดการและท างานให้
ส าเร็จ 
 

นายวัชระ        
สุขเกษม / 
๒๓,๕๘๐  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๑๖. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือพัฒนาทางการ
เรียนรู้และสติปัญญา
ของผู้เรียน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาชีพของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนมี
การพัฒนาพัฒนา
ทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาของผู้เรียน 
และทักษะทางด้าน
วิชาชีพของผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีการพัฒนาพัฒนา
ทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาของผู้เรียน 
และทักษะทางด้าน
วิชาชีพของผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีการพัฒนาพัฒนา
ทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาของผู้เรียน 
และทักษะทางด้าน
วิชาชีพของผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีการพัฒนาพัฒนา
ทางการเรียนรู้และ
สติปัญญาของผู้เรียน 
และทักษะทางด้าน
วิชาชีพของผู้เรียน 

นายวัชระ                
สุขเกษม/ ๒,๐๐๐  
บาท 

1๗.กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

1. สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษามีแหล่ง
เรยีนรู้ที่พร้อมใช้
ประโยชน์ สนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้แก่บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้องอยู่ในระดับดี
เย่ียม 

ร้อยละ 9๐  ของ
สถานศึกษามีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  ของ
สถานศึกษามีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 95  ของ
สถานศึกษามีการสร้าง
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 
 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/๒,๐๐๐  
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑๘. กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายใน-นอก
สถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 
 2. สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

สถานศึกษาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ  ๙0สถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 

ร้อยละ  90
สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน 

ร้อยละ  95
สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/๔,๐๐๐  
บาท 

๑๙. กิจกรรมแข่งขัน
คิดเลขเร็ว 

1. เพ่ือให้นักเรียน
พัฒนาฝึกทักษะ
กระบวนการคิดค านวณ
ได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว ต่อการเรียน
คณิตศาสตร ์
2. เพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และน า 

ร้อยละ ของนักเรียนได้รับ
การนักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน 

ร้อยละ70 ของนักเรียน
ได้รับการนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดค านวณ
ได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร ์และ
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน 

ร้อยละ70 ของ
นักเรียนได้รับการ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ค านวณได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว มี
ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร ์และ
สามารถน าความรู้มา 

ร้อยละ 7๕ ของ
นักเรียนได้รับการ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ค านวณได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน ในรายวิชา
คณิตศาสตร ์และ
สามารถน าความรู้มา 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/๕๐๐  
บาท 
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๑๙. กิจกรรมแข่งขัน
คิดเลขเร็ว (ต่อ) 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

๒๐. กิจกรรมแข่ง
ขันหมากฮอส 
 

1. เพ่ือฝึกทักษะ
สมรรถนะของผู้เรียนใน
ด้าน ความสามารถใน
การคิด  การวางแผน 
การแก้ปัญหา และการ
ใช้ทักษะชีวิต 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ รูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

ร้อยละ ของนักเรียนมี
ทักษะสมรรถนะของ
ผู้เรียนในด้าน 
ความสามารถในการคิด  
การวางแผน การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ 70ของนักเรียน
มีทักษะสมรรถนะของ
ผู้เรียนในด้าน 
ความสามารถในการคิด  
การวางแผน การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีทักษะ
สมรรถนะของผู้เรียน
ในด้าน ความสามารถ
ในการคิด  การ
วางแผน การ
แก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และมีเจต
คติที่ดีต่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ รูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ร้อยละ 75 ของ
นักเรียนมีทักษะ
สมรรถนะของผู้เรียน
ในด้าน ความสามารถ
ในการคิด  การ
วางแผน การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และ
มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ รูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/๕๐๐  
บาท 

๒๑. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

1. ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
2. ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของ 

ร้อยละ  ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ และ
สติปัญญาจาก
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ และ
สติปัญญาจาก
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการทางการ
เรียนรู้ และสติปัญญา
จากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์ 

ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการทางการ
เรียนรู้ และสติปัญญา
จากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์ 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/๒,๐๐๐  
บาท 
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ปี2563 ปี2564 ปี2565  
๒๑. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ท้องถ่ินมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู ้

     

๒๒. กิจกรรม งาน 
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

เพ่ือพัฒนาข้อมูล 
ข่าวสารที่ทันสมัยและ
เผยแพร่ข่าวสารให้
หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับ
ทราบอย่างต่อเน่ือง 
 

นักเรียนและหน่วยงานอื่น 
ๆ ได้รับความรู้จากข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม  ทันสมัย 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้รับความรู้จากข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม  ทันสมัย 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้รับความรู้จากข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม  ทันสมัย 

ร้อยละ  ๘๕ นักเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้รับความรู้จากข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม  ทันสมัย 

นายเอกชัย              
ศิลป์วัลย์ / 
๑,๐๐๐ บาท 

๒๓. กิจกรรมอบรม
สุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ 

๑. เพ่ืออบรมให้
นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิต
ตนเอง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

ร้อยละของนักเรียน รัก
และเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพ
และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน 
รักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน 
รักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

ร้อยละ  ๘๕ นักเรียน 
รักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

นางสาวกิ่งกมล   
ศิริประเสริฐ/ 
๕๐๐ บาท 
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๒๔. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ย 
ต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ 
 

ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้และป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ย 
ต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ 
 

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด และสิ่งมอมเมา
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ย 
ต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ 
 

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด และสิ่งมอมเมา
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ย 
ต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ 
 

ร้อยละ  ๙๕  ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด และสิ่งมอม
เมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ย 
ต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุรวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ 

ว่าท่ีร.ต.ทศพร  
จันทวงษ์สิงห์/ 
๑,๐๐๐ บาท 

๒๕. กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัการรักษา
สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน – ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ร้อยละของนักเรียนได้
เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการรักษา
สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน – ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนใน
โรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน – ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน – ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ร้อยละ  ๙๕  ของ
นักเรียนได้เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย
แก่นักเรียน – ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนใน
โรงเรียนและชุมชน 

นาวสาวกิ่งกมล  
ศิริประเสริฐ/ 
๑,๐๐๐ บาท 

๒๖. กิจกรรมพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

๑.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

สถานศึกษาพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ร้อยละ ๙๕   นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใชง้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ    

ร้อยละ ๙๕   นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใชง้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ    

ร้อยละ ๑๐๐  
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้งาน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพ    

นายเอกชัย  
ศิลป์วัลย/์
๑๘,๑๖๐ บาท 
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๒๗. พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑. ร้อยละของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
๒. ร้อยละของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑. ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
๒. ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

๑. ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
๒. ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

๑. ร้อยละ  ๙๕ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
๒. ร้อยละ  ๙๕ ของ
นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ว่าท่ีร.ต.ทศพร  
จันทวงษ์สิงห์/ 
๒,๐๐๐ บาท 

๒๘. One day One 
sentence English 
for life   

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละผู้เรียนรู้จัก
ความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๒. ร้อยละผู้เรียนมี
ทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
๓. ร้อยละผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
รู้จักความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๒. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
มีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
๓. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
รู้จักความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๒. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
มีทักษะในการฟัง พูด 
ภาษาอังกฤษ 
๓. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
รู้จักความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๒. ร้อยละ  ๙๕  
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
๓. ร้อยละ  ๙๕  
ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

นางสาวณัฐสิรี    
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา / ๑,๐๐๐ 
บาท 
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ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๒๙. กิจกรรม ยุวชน
วังงิ้ววิทยาคมอาสา
พัฒนาชุมชน 

๑.  เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการ
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา 
ร่วมพัฒนาท้องถ่ิน และ
รักษาวัฒนธรรม  
๒. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๓. เพ่ือสร้างจิตสานึกให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
คุณค่าของความมีจิต
อาสาต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง 

๑. ร้อยละผู้เรียนมี
ส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนในการร่วมคิด 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม 
พัฒนาท้องถ่ิน และ
รักษาวัฒนธรรม 
๒.ร้อยละผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๓. ร้อยละผู้เรียนมีจิต
สานึกและตระหนักถึง
คุณค่าของความมีจิต
อาสาต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนในการร่วมคิด ร่วม
แก้ไขปัญหา ร่วม พัฒนา
ท้องถ่ิน และรักษา
วัฒนธรรม 
๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๓. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
จิตสานึกและตระหนัก
ถึงคุณค่าของความมีจิต
อาสาต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนในการร่วมคิด ร่วม
แก้ไขปัญหา ร่วม พัฒนา
ท้องถ่ิน และรักษา
วัฒนธรรม 
๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๓. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
จิตสานึกและตระหนัก
ถึงคุณค่าของความมีจิต
อาสาต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง 

๑. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้
มีส่วนในการร่วมคิด 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม 
พัฒนาท้องถ่ิน และ
รักษาวัฒนธรรม 
๒.ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
๓. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
มีจิตสานึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ความมีจิตอาสาต่อ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

นายวัชระ             
สุขเกษม / ๕๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๓๐. กิจกรรม พัฒนา
งานนาฏศิลป์ไทย 

๑.  เพ่ือให้ห้องเรียนมี
ความสะอาด ปลอดภัย 
มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ ได้อย่างเต็มที่ 
๒. เพ่ือให้ห้องเรียน
นาฏศิลป์เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุก
คน 
๓. เพ่ือฝึกอาชีพที่สร้าง
รายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 

๑.  ร้อยละนักเรียนมี
หอ้งเรียนมีความ
สะอาด ปลอดภัย 
มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ ได้อย่าง
เต็มที่ 
๒. ร้อยละนักเรียนมี
ห้องเรียนนาฏศิลป์
เป็นแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
๓. ร้อยละนักเรียนฝึก
อาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนมีห้องเรียนมี
ความสะอาด ปลอดภัย 
มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ ได้อย่างเต็มที่ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
มีห้องเรียนนาฏศิลป์เป็น
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ฝึกอาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนมีห้องเรียนมี
ความสะอาด ปลอดภัย 
มั่นคงและแข็งแรงมี
สภาพที่สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ ได้อย่างเต็มที่ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
มีห้องเรียนนาฏศิลป์เป็น
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ฝึกอาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 

๑.  ร้อยละ ๙๕
นักเรียนมีห้องเรียนมี
ความสะอาด 
ปลอดภัย มั่นคงและ
แข็งแรงมีสภาพที่
สามารถใช้ในการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ 
ได้อย่างเต็มที่ 
๒. ร้อยละ ๙๕
นักเรียนมีห้องเรียน
นาฏศิลป์เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน 
๓. ร้อยละ ๙๕
นักเรียนฝึกอาชีพที่
สร้างรายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 

นางภัสวรรณ         
กันนา / ๑,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า 54 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๓๑. กิจกรรม พัฒนา
สืบสานกลองยาว 

๑.  เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
กลองยาว และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือฝึกอาชีพที่สร้าง
รายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 
๓. เพ่ือให้ นักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจ เกิด
ค ว า ม รั ก  เ กี่ ย ว กั บ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม 
ประเพณีในท้องถ่ิน 
 

๑.  ร้อยละครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
กลองยาว และ
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละนักเรียนมี
อาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 
๓. ร้อยละนักเรียนเกิด
ความรู้และเข้าใจ เกิด
ความรัก เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท้องถ่ิน 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
ครูผูส้อนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอนกลองยาว และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
มีอาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจ 
เกิดความรัก เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท้องถ่ิน 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
ครูผูส้อนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ
สอนกลองยาว และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
มีอาชีพที่สร้างรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
เกิดความรู้และเข้าใจ 
เกิดความรัก เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท้องถ่ิน 

๑.  ร้อยละ ๙๕ 
ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
กลองยาว และ
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนมีอาชีพที่สร้าง
รายได้ระหว่างเรียน
ของนักเรียนโรงเรียน
วังงิ้ววิทยาคม 
๓. ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนเกิดความรู้
และเข้าใจ เกิดความ
รัก เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในท้องถ่ิน 

นางภัสวรรณ         
กันนา / ๒,๕๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๓๒. กิจกรรม เกม 
crosswords 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนฝึก
สะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้แม่นย า
ข้ึน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการใช้พจนานุกรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ Crossword 
Games 
๓. เพ่ือให้ นักเรียนฝึก
ทั ก ษ ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น 
Crossword Games 
ตามกติกาของสมาคมค
รอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย 
๔. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน 
Crossword  Games 
ในระดับโรงเรียนหรือ
ระดับภายนอก
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละนักเรียนฝึก
สะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้
แม่นย าข้ึน 
๒. ร้อยละนักเรียน
รู้จักวิธีการใช้
พจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
Crossword Games 
๓. ร้อยละนักเรียนฝึก
ทั ก ษ ะ ก าร แ ข่ ง ขั น 
Crossword Games 
ต า ม ก ติ ก า ข อ ง
สมาคมครอสเวิร์ดแห่ง
ประเทศไทย 
๔. ร้อยละนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน 
Crossword  Games 
ในระดับโรงเรียนหรือ
ระดับภายนอก
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนฝึกสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้
แม่นย าข้ึน 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
รู้จักวิธีการใช้
พจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
Crossword Games 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ฝึกทั กษะการแข่ง ขัน 
Crossword Games 
ตามกติกาของสมาคมค
รอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย 
๔. ร้อยละ ๙๐นักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน 
Crossword  Games 
ในระดับโรงเรียนหรือ
ระดับภายนอก
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนฝึกสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้
แม่นย าข้ึน 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
รู้จักวิธีการใช้
พจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
Crossword Games 
๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ฝึกทั กษะการแข่ง ขัน 
Crossword Games 
ตามกติกาของสมาคมค
รอสเวิร์ดแห่งประเทศ
ไทย 
๔. ร้อยละ ๙๐นักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน 
Crossword  Games 
ในระดับโรงเรียนหรือ
ระดับภายนอก
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนฝึกสะกด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ให้แม่นย าข้ึน 
๒. ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนรู้จักวิธีการใช้
พจนานุกรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
Crossword Games 
๓ .  ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๕ 
นักเรียนฝึกทักษะการ
แ ข่ ง ขั น  Crossword 
Games ต า ม ก ติ ก า
ของสมาคมครอสเวิร์ด
แห่งประเทศไทย 
๔. ร้อยละ ๙๕
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน Crossword  
Games ในระดับ
โรงเรียนหรือระดับ
ภายนอกสถานศึกษา 

นางสาวกิ่งกมล    
ศิริประเสริฐ / 
๑,๕๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๓๓. กิจกรรม              
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือลดภาวการณ์
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

๑.  ร้อยละครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงโดย
การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละนักเรียนลด
ภาวการณ์เจ็บป่วย
ด้วยโรคต่าง ๆ 

๑.  ร้อยละ ๙๐ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ลดภาวการณ์เจ็บป่วย
ด้วยโรคต่าง ๆ 

๑.  ร้อยละ ๙๐ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละ ๙๐ นักเรียน
ลดภาวการณ์เจ็บป่วย
ด้วยโรคต่าง ๆ 

๑.  ร้อยละ ๙๕ ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงโดย
การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนลดภาวการณ์
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

ว่าท่ีรต.ทศพร       
จันทวงศ์สิงห์ / 
๑,๒๐๐ บาท 

๓๔. กิจกรรม คลินิก
คณิต พิชิตภาษา 

๑.เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียนแก่นักเรียน
ท่ีอ่านและเขียนต่ า
กว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 
๒.เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะในการ
คิดค านวณบวกและ
ลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกตอ้ง 

ร้อยละนักเรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะการอ่าน การ
เขียน  การคิด
ค านวณบวกและลบ
เลขได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน  
การคิดค านวณบวก
และลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง 

ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน  
การคิดค านวณบวก
และลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง 

ร้อยละ  ๘๕ 
นักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน  
การคิดค านวณบวก
และลบเลขได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม / ๕๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 
๓๕. กิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ 
มิถุนา มหาราชินี              

๑. เพ่ือเป็นการเทิดทูน
และเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินี 
๒. เพ่ือแสดงพลังสามัคคี
ของผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม 
                   

๑.  ร้อยละนักเรียน
รู้จักพระราชกรณียกิจ 
และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระ
บรมราชินี   

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนรู้จักพระราช
กรณียกิจ และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี   

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนรู้จักพระราช
กรณียกิจ และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี   

๑.  ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนรู้จักพระราช
กรณียกิจ และระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนาง
เจ้า ฯ พระบรมราชินี   

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม / ๕๐๐ 
บาท 

๓๖. กิจกรรม
ภาษาไทย  

๑.เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
และคุณค่าของ
ภาษาไทย 
๒.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีความสร้างสรรค์ 
และกล้าแสดงออก 
 

ร้อยละนักเรียนได้รับ
ความรู้ กล้าแสดง
ความสามารถและเห็น
คุณค่าของภาษาไทย 

๑. ร้อยละ  ๙๐นักเรียน
ได้รับความรู้ กล้าแสดง
ความสามารถและเห็น
คุณค่าของภาษาไทย 

๑. ร้อยละ  ๙๐นักเรียน
ได้รับความรู้ กล้าแสดง
ความสามารถและเห็น
คุณค่าของภาษาไทย 

๑. ร้อยละ  ๙๕
นักเรียนได้รับความรู้ 
กล้าแสดง
ความสามารถและเห็น
คุณค่าของภาษาไทย 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม / ๑,๐๐๐ 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๓๗. กิจกรรม วัน
สุนทรภู ่

๑. เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติประวัติสุนทรภู่ 
กวีเอกของโลก 
๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
อันเป็นมรดกของชาติ 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้าน
ภาษา 
๓.เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้
มีความสร้างสรรค์ และ
กล้าแสดงออก 

๑.  ร้อยละนักเรียน
ได้รับความรู้                     
กล้าแสดง
ความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชู
เกียรติ                
กวีเอกของโลก 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนได้รับความรู้                     
กล้าแสดงความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติ                
กวีเอกของโลก 

๑.  ร้อยละ ๙๐ 
นักเรียนได้รับความรู้                     
กล้าแสดงความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชูเกียรติ                
กวีเอกของโลก 

๑.  ร้อยละ ๙๕ 
นักเรียนได้รับความรู้                     
กล้าแสดง
ความสามารถ               
และเผยแพร่เชิดชู
เกียรติ                
กวีเอกของโลก 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม / ๕๐๐ 
บาท 

๓๘. กิจกรรม             
สะเต็มศึกษา 

๑ .เพ่ื อ ให้ นั ก เรี ยน ได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้
น าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเองได้ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
กระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ 

๑.ร้อยละนักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๒.ร้อยละนักเรียนได้
น าเสนอวิธีคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเองได้ 
๓. ร้อยละนักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
กระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และเจต 

๑. ร้อยละ  ๑๐๐
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๒. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนได้น าเสนอวิธี
คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเองได้ 
๓. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนมีความรู้ทักษะ
กระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และเจต 

๑. ร้อยละ  ๑๐๐
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๒. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนได้น าเสนอวิธี
คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเองได้ 
๓. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนมีความรู้ทักษะ
กระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และเจต 

๑. ร้อยละ  ๑๐๐
นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๒. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนได้น าเสนอวิธี
คิดแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเองได้ 
๓. ร้อยละ  ๑๐๐ 
นักเรียนมีความรู้
ทักษะกระบวนการ 
การคิดวิเคราะห์ การ 

นางปริศนา              
พุ่มพฤกษ์ / 
๑,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
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๓๘. กิจกรรม             
สะเต็มศึกษา (ต่อ) 

๔. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

คติที่ดีต่ออาชีพ 
๔.  ร้อยละนักเรียน
สามารถสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานด้วย
ตนเองอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีผลงาน
แปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

คติที่ดีต่ออาชีพ 
๔.  ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเองอย่าง
มีหลักเกณฑ์ มีผลงาน
แปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

คติที่ดีต่ออาชีพ 
๔.  ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเองอย่าง
มีหลักเกณฑ์ มีผลงาน
แปลกใหม่ที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

คิดสร้างสรรค์ และเจต 
คติที่ดีต่ออาชีพ 
๔.  ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ มี
ผลงานแปลกใหม่ที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

นางปริศนา              
พุ่มพฤกษ์ / 
๑,๐๐๐ บาท 

๓๙. กิจกรรม             
ลูกเสือต้านภัย               
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มี คุณ ลั กษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.เพ่ือเป็นการป้องกัน
เฝ้ า ร ะ วั ง  แ ล ะ ดู แ ล
ช่ ว ย เ ห ลื อ  ส ร้ า ง
ภูมิ คุ้ ม กันให้ นั ก เรี ยน
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓ .เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นัก เรียนเข้ามามี ส่ วน
ร่วมกับชุ มชน ในการ
ต่อ ต้ านยาเสพ ติดทุ ก
รูปแบบ  
๔ .เ พ่ื อ ข ย า ย ผ ล ต่ อ
เยาวชนในชุมชนและที่  

๑.ร้อยละนักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละมีการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และ
ดูแลช่วยเหลือ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. ร้อยละมีความ
เข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการ
ต่อต้านยาเสพติดทุก
รูปแบบ 
๔. ร้อยละนักเรียนมี
การขยายผลต่อ  

๑.ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ ๘๐ มีการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และ
ดูแลช่วยเหลือ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. ร้อยละ ๘๐ มีความ
เข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการ
ต่อต้านยาเสพติดทุก
รูปแบบ 
๔. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน
มีการขยายผลต่อ 

๑.ร้อยละ  ๘๐ นักเรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ ๘๐ มกีาร
ป้องกันเฝ้าระวัง และ
ดูแลช่วยเหลือ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. ร้อยละ ๘๐ มีความ
เข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการ
ต่อต้านยาเสพติดทุก
รูปแบบ 
๔. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน
มีการขยายผลต่อ 

๑.ร้อยละ  ๘๕ 
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ ๘๕ มีการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และ
ดูแลช่วยเหลือ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. ร้อยละ ๘๕ มี
ความเข้าใจและเข้ามา
มีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การต่อต้านยาเสพติด
ทุกรูปแบบ 
๔. ร้อยละ ๘๕  

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์ / 
๗,๑๓๐ บาท 
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๓๙. กิจกรรม             
ลูกเสือต้านภัย               
ยาเสพติด (ต่อ) 
 

โรงเรียน ให้ได้รับรู้และ
ตระหนักถึงโทษภัยจาก
ยาเสพติด 

เยาวชนใน ชุมชนและ
ที่โรงเรียน ให้ได้รับรู้
และตระหนักถึงโทษ
ภัยจากยาเสพติด 

เยาวชนใน ชุมชนและที่
โรงเรียน ให้ได้รับรู้และ
ตระหนักถึงโทษภัยจาก
ยาเสพติด 

เยาวชนใน ชุมชนและที่
โรงเรียน ให้ได้รับรู้และ
ตระหนักถึงโทษภัยจาก
ยาเสพติด 

นักเรียนมีการขยายผล
ต่อเยาวชนใน ชุมชน
และที่โรงเรียน ให้ได้
รับรู้และตระหนักถึง
โทษภัยจากยาเสพติด 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑. กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1. เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้เกิดความ
สามัคครีะหว่างพ่ีน้อง
ลูกเสือ-เนตรนารี และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. เพ่ือสืบเน่ืองประเพณี
ที่ดีน้ีให้ด ารงอยู่ใน
กิจการลูกเสือ-เนตรนารี
ต่อไป 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ที่ทรง
จัดต้ังกองลูกเสือป่า
และพระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย
และมีความเสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ ๙๕  มีความรู้
ความเข้าใจและทราบถึง
ความส าคัญของวัน
สถาปนากิจการลูกเสือ
ไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ ๙๕ มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ ๙๕  มีความรู้
ความเข้าใจและทราบถึง
ความส าคัญของวัน
สถาปนากิจการลูกเสือ
ไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ ๙๕  มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 100  มี
ความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึง
ความส าคัญของวัน
สถาปนากิจการลูกเสือ
ไทย  
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 100  มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/๕๐๐ 

บาท 
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๒. กิจกรรมพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวง
มาลา 

1. เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้เกิดความ
สามัคครีะหว่างพ่ีน้อง
ลูกเสือ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.  เพ่ือสืบเน่ือง
ประเพณีน้ี ให้อยู่ใน
กิจการลูกเสือต่อไป 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. ร้อยละของ
นักเรียนเกิดความ
สามัคครีะหว่างพ่ีน้อง
ลูกเสือ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ร้อยละของ
นักเรียนสืบเน่ือง
ประเพณีน้ี ให้อยู่ใน
กิจการลูกเสือต่อไป 
 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 เกิดความสามัคคี
ระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 สืบเน่ืองประเพณี
น้ี ให้อยู่ในกิจการลูกเสือ
ต่อไป 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 เกิดความสามัคคี
ระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 สืบเน่ืองประเพณี
น้ี ให้อยู่ในกิจการลูกเสือ
ต่อไป 

1.นักเรียนร้อยละ 
100 ถวายความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 เกิดความ
สามัคครีะหว่างพ่ีน้อง
ลูกเสือ และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 สืบเน่ือง
ประเพณีน้ี ให้อยู่ใน
กิจการลูกเสือต่อไป 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/          
500.- บาท 
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๓. กิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

1.  เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตร
นารีได้ฝึกความอดทน
ความมีระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตร
นารีเป็นพลเมืองดี  รู้จัก
ช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเต็มใจ 
3.  เพ่ือให้ลูกเสือเนตร
นารีได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
มีความรู้และทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
มีความเสียสละในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี
ทุกคนสามารถน า
ความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95 มีความรู้
และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตรนารี ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95  มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 
100 สามารถน าความรู้
ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95 มีความรู้
และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตรนารี ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95  มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 
100 สามารถน าความรู้
ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95 มีความรู้
และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ- เนตร
นารี ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ร้อยละ 95  มีความ
เสียสละในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 
100 สามารถน าความรู้
ทักษะและทัศนคติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์ /         

๓0,000.- บาท 
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๔. กิจกรรมรักษ์
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติให้ 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียน  
เรียนรู้รักการท างานร่วม  
กับผู้อื่น และมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีความหวง 
แหนในทรัพย์สินของ
ส่วนรวมและช่วยกันดูแล
รักษา 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
เป็นระเบียบปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  
การเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติ
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
2. ร้อยละของ
นักเรียนเรียนรู้รักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 
3. ร้อยละของ
นักเรียน มีความหวง
แหนในทรัพย์สินของ
ส่วนรวมและช่วยกัน
ดูแลรักษา 
4. ร้อยละของ
โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

1. นักเรียนร้อยละ 95 
มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 
เรียนรู้รักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 95 
มีความหวงแหนใน
ทรัพย์สินของส่วนรวม
และช่วยกันดูแลรักษา 
4. โรงเรียนร้อยละ 95 
มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. นักเรียนร้อยละ 95 
มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 
เรียนรู้รักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 95 
มีความหวงแหนใน
ทรัพย์สินของส่วนรวม
และช่วยกันดูแลรักษา 
4. โรงเรียนร้อยละ 95 
มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

1. นักเรียนร้อยละ 
95 มีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. นักเรียนร้อยละ 
95 เรียนรู้รักการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 
95 มีความหวงแหน
ในทรัพย์สินของ
ส่วนรวมและช่วยกัน
ดูแลรักษา 
4. โรงเรียนร้อยละ 
95 มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/

3,000.- บาท 
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๕. กิจกรรมปจัฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น   
ม.3 และ ม.6 

1.  เพ่ือจัดพิธีปัจฉิมให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 
2.  เพ่ือแสดงความยินดี
และเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ มัธยมศึกษาปีที่ 
6 ท่ีจบการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2562 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ของ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ  
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐  ของ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จบการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ  
 

ผู้เรียนร้อยละ 95 
ของชั้น มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ท่ีจบการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2565 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ  
 

นางจารุวรรณ  
พิทักษ์รักษาเลิศ/
๒,๐๐๐  บาท 

๖. กิจกรรมพัฒนา
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดบริการ
แนะแนวให้ครบ  5  
ด้าน 
 2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน
และวิถีการด าเดินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1.  ร้อยละของผู้เรียน
ทุกคนในโรงเรียน
ได้รับบริการงานแนะ
แนวครบ 5 ด้าน 
2.  ร้อยละของผู้เรียน
ทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
วิถีการด าเดินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

1.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนได้รับ
บริการงาน 
แนะแนวครบ 5 ด้าน 
2.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต วิถี
การด าเดินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนได้รับ
บริการงานแนะแนวครบ 
5 ด้าน 
2.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต วิถี
การด าเดินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

1.  ร้อยละ 95 ของ
ผู้เรียนในโรงเรียน
ได้รับบริการงานแนะ
แนวครบ 5 ด้าน 
2.  ร้อยละ 95 ของ
ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต 
วิถีการด าเดินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

นางจารุวรรณ  
พิทักษ์รักษาเลิศ/
๑,๐๐๐  บาท 
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ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๗. กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ 

1.เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการให้กับนักเรียน 
2.เพ่ือบูรณาการการ
ส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการกับ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

1.ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมี
กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
3. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
3. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 
3. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
3. .ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางภาวิณี                   
บัวพันธ์ / - บาท 
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๘.  กิจกรรม 
วันแม่แห่งชาติ 

1.เพ่ือเป็นการถวายพระ
พร และแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
2.เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรัก 
ความผูกพัน ระหว่างแม่
กับลูกอันเป็นการร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัว 
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีโอกาสที่
แสดงออกซึ่งความรู้ 
ความสามารถ ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานและ
กิจกรรมรวมทั้งรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

1. ร้อยละของผู้เรียน
เข้าร่วมพิธีถวายพระ
พร และแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
2. ร้อยละของผู้เรียน
แสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน ระหว่าง
แม่กับลูกอันเป็นการ
ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัว 
3. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเก่ียวกับการ
เทิดพระคุณแม่ 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
แสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน ระหว่างแม่
กับลูกอันเป็นการร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัว 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเก่ียวกับการเทิด
พระคุณแม่ 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
แสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน ระหว่างแม่
กับลูกอันเป็นการร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัว 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเก่ียวกับการเทิด
พระคุณแม่ 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕
เข้าร่วมพิธีถวายพระ
พร และแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
แสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน ระหว่าง
แม่กับลูกอันเป็นการ
ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัว 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเก่ียวกับการ
เทิดพระคุณแม่ 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวกิ่งกมล ศิริ
ประเสริฐ / 500 
บาท 
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๙.  กิจกรรมพิธีถวาย
ราชสดุดีและถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ือง
ในวโรกาสวันคล้าย                                
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพว
รางกูร    

1. เพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกัน
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพวราง
กูร    
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

1. ร้อยละของผู้เรียน
แสดงความจงรักภักดี 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
2.  ร้อยละของผู้เรียน
ร่วมกันถวายพระพร
ชัยมงคลแด่พระ
เจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวราง
กูร   
3. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ร่วมกันถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร   
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
ร่วมกันถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร   
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ยึดมั่นในวิถี
ชีวิต และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
ร่วมกันถวายพระพร
ชัยมงคลแด่พระ
เจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวราง
กูร   
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม / 500 
บาท 
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๑๐.  กิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา 

1.เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา  
2.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน
และให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของชาติ 
3.เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน 
วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ชาติ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

1.ร้อยละของผู้เรียน 
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา  
2. ร้อยละของผู้เรียน 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
และพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมอันพึง
ประสงค์  
3. ร้อยละของครู 
ผู้เรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครอง มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันเพ่ิมมากข้ึน 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา  
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ได้
มีส่วนร่วมในการสืบทอด
ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามและพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
อันพึงประสงค ์ 
3.ครู ผู้เรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครองร้อยละ 9๐  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันเพ่ิมมากข้ึน  
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา  
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ได้
มีส่วนร่วมในการสืบทอด
ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามและพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
อันพึงประสงค ์ 
3.ครู ผู้เรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครองร้อยละ 9๐  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันเพ่ิมมากข้ึน  
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา  
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
และพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมอันพึง
ประสงค์  
3.ครู ผู้เรียน ชุมชน
และผู้ปกครองร้อยละ 
9๕  มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันเพ่ิมมากข้ึน  
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายเอกชัย  
ศิลป์วัลย์ / ๑,๐00 
บาท 
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๑๑. กิจกรรม
อาเซียน 
(สัปดาห์อาเซียน) 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของ
การจัดต้ังอาเซียน  
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
วันอาเซียน สร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับนักเรียนเก่ียวกับ
ประเทศในอาเซียน  
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
 

1.ร้อยละของผู้เรียน 
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
จัดต้ังอาเซียน  
2.ร้อยละของผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เก่ียวกับประเทศใน
อาเซียน 
3.ร้อยละของผู้เรียน 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
จัดต้ังอาเซียน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เก่ียวกับประเทศใน
อาเซียน 
3.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
จัดต้ังอาเซียน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เก่ียวกับประเทศใน
อาเซียน 
3.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๐   
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
จัดต้ังอาเซียน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน 
สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เก่ียวกับประเทศใน
อาเซียน 
3.ผู้เรียนร้อยละ9๕ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. .ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางภาวิณี   
บัวพันธ์ / ๑,๐00 
บาท 
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๑๒. กิจกรรมศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 3.เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้
มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  
4.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละของผู้เรียน 
สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
3. ร้อยละของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดี
ข้ึนไป 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหล่งเรียนรู ้

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีข้ึน
ไป 
4.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
ความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีข้ึน
ไป 
4.ผู้เรียนร้อยละ 9๐  ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เรียนร้อยละ9๕ 
สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 
3.ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดี
ข้ึนไป 
4.ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหล่งเรียนรู ้
 

นางภาวิณี   
บัวพันธ์ / ๑,๐00 
บาท 
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๑๓. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอ
ภาคและหน้าท่ีตาม
ระบบประชาธิปไตย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง
ปวงของโรงเรียน 
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

1. ร้อยละของผู้เรียน 
ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
2. ร้อยละของผู้เรียน  
มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง
ของโรงเรียน 
3. ร้อยละของผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง
ของโรงเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางภาวิณี   
บัวพันธ์ / ๑,๐00 
บาท 
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๑๔.  กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ 
2. เพ่ือให้นักเรียนน า
หลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น ในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย 
ห่างไกลอบายมุข 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกที่ดีงาม 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ 
2. ร้อยละของผู้เรียน 
น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ร้อยละของผู้เรียน 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบ
สุข และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้าน
ความอดทน ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู้วินัย ห่างไกล
อบายมุข 
4. ร้อยละของผู้เรียน 
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น ในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย 
ห่างไกลอบายมุข 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น ในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย 
ห่างไกลอบายมุข 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๐  มี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตส านึกที่ดีงาม 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
น าหลักธรรมมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบ
สุข และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้าน
ความอดทน ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู้วินัย ห่างไกล
อบายมุข 
4. ผู้เรียนร้อยละ 9๕  
มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางภาวิณี               
บัวพันธ์/1๒,000  
บาท 
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๑๕. กิจกรรมงาน
สักการะหลวงพ่อ
เขียน เย่ียมเยียน 
ดงเจริญ 

1. เพ่ือระลึกถึงคุณงาม
ความดีและอุทิศส่วน
กุศลถวายแด่หลวงพ่อ
เขียน                 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การท่องเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

รอ้ยละของผู้เรียน
ระลึกถึงคุณงามความ
ดีและอทุิศส่วนกุศล
ถวายแด่หลวงพ่อ
เขียน    และ ส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์
ระเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ระลึกถึงคุณงามความดี
และอุทิศส่วนกุศลถวาย
แด่หลวงพ่อเขียน    
และ ส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ระเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
ระลึกถึงคุณงามความดี
และอุทิศส่วนกุศลถวาย
แด่หลวงพ่อเขียน    
และ ส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ระเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
อ าเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
ระลึกถึงคุณงามความ
ดีและอุทิศส่วนกุศล
ถวายแด่หลวงพ่อ
เขียน    และ ส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์
ระเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

นายวัชระ                 
สขุเกษม/ ๑,๐๐๐ 
บาท 

๑๖. กิจกรรมไหว้
ศาลเจ้าพ่อสมศักด์ิ  

1. เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่
นักเรียน  
2. เพ่ือเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย วัฒนธรรม
ความเชื่อและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 

รอ้ยละของผู้เรียน
เป็นศิริมงคลและเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อ
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
เป็นศิริมงคลและเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
เป็นศิริมงคลและเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
เป็นศิริมงคลและเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมความเชื่อ
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

นายวัชระ                 
สุขเกษม / ๒,๐๐๐ 
บาท 
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๑๗. กิจกรรมท าบุญ
สถานศึกษา 

1. เพ่ือนักเรียนมีส่วน
รว่มในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา                    
2. เพ่ือให้ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนา 
3. เพ่ือเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

รอ้ยละของผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา                    
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาตลอดจนเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา                    
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาตลอดจนเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา                    
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาตลอดจนเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา                    
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาตลอดจนเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

นายวัชระ                 
สุขเกษม / ๒,๐๐๐ 
บาท 

๑๘. กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามี
การสร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่ ตลอดจน
สภาพแวดล้อม สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ร่มรื่น สวยงามมีความ
มั่นคงและปลอดภัย2. 
เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
พัฒนา อาคารเรียน 
อาคารประกอบต่าง ๆ มี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้   

รอ้ยละของผู้เรียนมี
อาคารสถานที่ 
ตลอดจน
สภาพแวดล้อม 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น 
สวยงามมีความมั่นคง
และปลอดภัยและมี
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ มี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีอาคารสถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น 
สวยงามมีความมั่นคง
และปลอดภัยและมี
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ มีความ
มั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ พอพียงกับ
จ านวนผู้เรียนอยู่ใน 

ผู้เรียนร้อยละ 9๐ 
มีอาคารสถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น 
สวยงามมีความมั่นคง
และปลอดภัยและมี
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ มีความ
มั่นคงและปลอดภัย
อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ พอพียงกับ
จ านวนผู้เรียนอยู่ใน 

ผู้เรียนร้อยละ 9๕ 
มีอาคารสถานที่ 
ตลอดจน
สภาพแวดล้อม 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่น 
สวยงามมีความมั่นคง
และปลอดภัยและมี
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบต่าง ๆ มี
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  

นายวัชระ              
สุขเกษม / 
๒๕,๐๐๐ บาท 
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๑๘. กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

พอเพียงกับจ านวน
ผู้เรียนอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมได้ 
 

พอพียงกับจ านวน
ผู้เรียนอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีตลอดจนมี
จิตส านึกให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคมได้ 

สภาพใช้การได้ดี
ตลอดจนมีจิตส านึกให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมได้ 

สภาพใช้การได้ดี
ตลอดจนมีจิตส านึกให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมได้ 

พอพียงกับจ านวน
ผู้เรียนอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีตลอดจนมี
จิตส านึกให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคมได้ 

 

๑๙. กิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจรงิ ใน
การช่วยเหลือเพ่ือน ๆ 
ครอบครัว และชุมชน 
เป็นผู้มีจิตอาสา จิต
สาธารณะต่อผู้อื่นด้วย
การให้ความรู้การบริโภค
อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่  

ร้อยละ ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของ การเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของ การเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของ การเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 85 ผู้เรียน
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของ การ
เลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย 
 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/50๐
บาท 
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๑๙. กิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
(ต่อ) 

ดีเป็นผู้บริโภคที่เข็มแข็ง 
โดยยึดหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ประกอบการ 
เกิดความตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของ การเลือกซื้อ
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย 
4. เพ่ือเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
โรงเรียน 

     

๒๐. กิจกรรมวันไหว้
คร ู

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนแสดง
ความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทต่ีอครูผู้มี
พระคุณ 
2.  เพ่ือส่งเสริมความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

๑. ร้อยละผู้เรียนแสดง
ความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้
มีพระคุณ             
๒. ร้อยละความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
แสดงความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี
พระคุณ 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มี
น้ าใจ และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
แสดงความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี
พระคุณ 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มี
น้ าใจ และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

๑. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
แสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ครูผู้มีพระคุณ 
๒.  ร้อยละ ๙๕ 
ผู้เรียนมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

นางภัสวรรณ           
กันนา / ๕๐๐  
บาท 
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๒๑. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1.  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
2.  เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศลิป์ 
กีฬาและนันทนาการ 
 

๑. ร้อยละผู้เรียน
สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ศลิปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์   
๒. ร้อยละผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศลิป์ 
กีฬาและนันทนาการ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียน
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์   
๒. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศลิป์ 
กีฬาและนันทนาการ 

๑. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์   
๒. ร้อยละ  ๙๐  ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศลิป์ 
กีฬาและนันทนาการ 

๑. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์   
๒. ร้อยละ ๙๕ ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศลิป์ 
กีฬาและนันทนาการ 

นางภัสวรรณ           
กันนา / ๒,๐๐๐  
บาท 

๒๒. กิจกรรมเดิน
รณรงค์งดสูบบุหรี่
โลก 

1.  เพ่ืออบรมให้
นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของชีวิต
ตนเอง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและการ
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี ่

ร้อยละของนักเรียนรัก
และเห็นความส าคัญ
ของการรักษาสุขภาพ
และการลด ละ เลิก
การสูบบุหรี ่

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและการ
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี ่

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและการ
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี ่

ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนรักและเห็น
ความส าคัญของการ
รักษาสุขภาพและการ
ลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี ่

ว่าท่ีร.ต.ทศพร  
จันทวงษ์สิงห์/ 
๕๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๒๓. กิจกรรมรณรงค์
ไข้เลือดออก 

1. เพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกภายใน
สถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลายที่เป็นสาเหตุของ
การโรคไข้เลือดออก  
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจ
ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกและ
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ที่เป็นสาเหตุของการ
โรคไข้เลือดออก 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและ
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายที่
เป็นสาเหตุของการโรค
ไข้เลือดออก 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและ
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายที่
เป็นสาเหตุของการโรค
ไข้เลือดออก 
 

ร้อยละ  ๙๕ ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและการ
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ที่เป็นสาเหตุของการ
โรคไข้เลือดออก 
 

นางสาวกิ่งกมล   
ศิริประเสริฐ/
๕๐๐ บาท 

๒๔. กิจกรรมกีฬา
ภายใน 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายในและท าให้
ร่างกายแข็งแรงคลาย
ความเครียดจากการ
เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา 

ร้อยละของนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายในและท าให้
ร่างกายแข็งแรงคลาย
ความเครียดจากการ
เรียนและได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายในและ
ท าให้ร่างกายแข็งแรง
คลายความเครียดจาก
การเรียนและได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายในและ
ท าให้ร่างกายแข็งแรง
คลายความเครียดจาก
การเรียนและได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา 
 

ร้อยละ  ๙๕ ของ
นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน
และท าให้ร่างกาย
แข็งแรงคลาย
ความเครียดจากการ
เรียนและได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา 
 

ว่าท่ีร.ต.ทศพร  
จันทวงษ์สิงห์/ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๒๕. กิจกรรม
กีฬาภายนอก 

1. เพ่ือให้เด็กเยาวชนใน
สถานศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
เพ่ือสุขภาพ หรือกีฬาเป็น
เลิศ 
2.  เพ่ือพัฒนาและขยาย
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาในสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพ่ือสุขภาพ 
หรือกีฬาเป็นเลิศและขยายเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการน า
วิทยาศาสตร์การ
กีฬามาใช้เพ่ือ
สุขภาพ หรือกีฬา
เป็นเลิศและ
ขยายเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการน า
วิทยาศาสตร์การ
กีฬามาใช้เพ่ือ
สุขภาพ หรือกีฬา
เป็นเลิศและ
ขยายเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  ๙๕ 
ของนักเรียนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
น าวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้
เพ่ือสุขภาพ 
หรือกีฬาเป็นเลิศ
และขยาย
เครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาใน
สถานศึกษา 

ว่าท่ีร.ต.ทศ
พร  จันทวงษ์
สิงห/์ 
๕,๐๐๐ บาท 

๒๖. กิจกรรม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงนักเรียน 
ทุกคน 
๒. สามารถน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ  ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

ร้อยละ  ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

ร้อยละ  ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ
อย่างเป็น
ระบบ 

นางสาวกิ่ง
กมล   ศิริ
ประเสริฐ/
๑,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๒๗.  กิจกรรม
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอบรม
จราจร 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธี
ป้องกันตนเองจาก
อุบัติเหตุจราจรได้ 
 

ร้อยละของนักเรียนรู้
วิธีปอ้งกันตนเองจาก
อุบัติเหตุจราจร 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนรู้วิธีป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ร้อยละ  ๙๐ ของ
นักเรียนรู้วิธีปอ้งกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ร้อยละ  ๙๕ ของ
นักเรียนรู้วิธีป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ว่าท่ีร.ต.ทศพร  
จันทวงษ์สิงห์/ 
๕๐๐ บาท 

๒๘. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและส่งต่ออย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
ส่งต่ออย่างถูกต้อง 

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและส่ง
ต่ออย่างถูกต้อง 

ร้อยละ  ๙๐  ของ
นักเรียนได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและส่ง
ต่ออย่างถูกต้อง 

ร้อยละ  ๙๕  ของ
นักเรียนได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
ส่งต่ออย่างถูกต้อง 

นางสาวกิ่งกมล   
ศิริประเสริฐ/
๒,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า 82 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑. กิจกรรม 
นิเทศชั้นเรียน 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงกจิกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
๓. เพ่ือช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ร้อยละของครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถน าไปใช้ใน 
การปรับปรงุกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
ตนได้ 
2. ร้อยละของครูได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนา
และปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 
3. ร้อยละของครูได้รับ
การช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1. ครรู้อยละ  ๙๐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงกจิกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้ 
2. ครูร้อยละ  ๙๐ ได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนา
และปรับปรุงบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
3. ครูร้อยละ  ๙๐ ได้รับ
การช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ครรู้อยละ  ๙๐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงกจิกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้ 
2. ครูร้อยละ   ๙๐ 
ได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
3. ครูร้อยละ   ๙๐ 
ได้รับการช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ครรู้อยละ  ๙๕ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถน าไปใช้ใน 
การปรับปรงุกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
ตนได้ 
2. ครูร้อยละ  ๙๕ 
ได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาและปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 
3. ครูร้อยละ  ๙๕ 
ได้รับการช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

นางสาวณัฐสิรี         
เดชาติวงศ์                
ณ อยุธยา/- บาท 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี2563 ปี2564 ปี2565  
๒. กิจกรรม 
การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการศึกษาวิจัย
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
๒. เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

1. ร้อยละของครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. ร้อยละของครูน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

1. ครรู้อยละ  ๙๐ ใช้
กระบวนการศึกษาวิจัย
เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
2. ครูร้อยละ  ๙๐ น า
ผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน   

1. ครรู้อยละ  ๙๐ 
ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
  
2. ครูร้อยละ  ๙๐ 
น าผลการวิจัยมา
ใช้ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน   

1. ครรู้อยละ  ๙๕ 
ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
2. ครูร้อยละ  ๙๕ 
น าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน   

นางสาวณัฐสิรี   
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา/- บาท 

๓. พัฒนา
ศักยภาพครู
สู่ครูมือ
อาชีพ แบบ 
PLC 
(Professio
nal   
Learning 
Communit
y)  

1. เพ่ือให้ครูได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้
รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community)  “ชุมชน

1. ร้อยละของครูได้รับการสง่เสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้
รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
2. ร้อยละของผู้บริหารและครูตระหนักในการน าองค์
ความรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community) ไปใช้เป็น
เครื่องมือน าสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
และท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ

1. ครูร้อยละ 9๐ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยใช้รูปแบบ 
PLC (Professional 
Learning 

1. ครูร้อยละ 9๐ 
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยใช้

1. ครูร้อยละ 9๕ 
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มี
ความรู้ 
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยใช้

นางสาวณัฐสิรี           
เดชาติวงศ์                 
ณ อยุธยา  / 
๑,๐๐๐ บาท 
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“ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 
  

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 2.  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและพัฒนา
ศักยภาพแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา  และคณะครู
ในการน าองค์ความรู้การ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning 
Community) ไปใช้เป็น
เครื่องมือน าสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน และท าให้
โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน 

ย่ังยืน Community)  “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
2. ผู้บริหารและครรู้อย
ละ 9๐ ตระหนักในการ
น าองค์ความรู้การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : 
Professional 
Learning 
Community) ไปใช้เป็น
เครื่องมือน าสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน และท าให้
โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบ
ย่ังยืน 

รูปแบบ PLC 
(Professional 
Learning 
Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
2. ผู้บริหารและ
ครูร้อยละ 9๐ 
ตระหนักในการน า
องค์ความรู้การ
สร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : 
Professional 
Learning 
Community) ไป
ใช้เป็นเครื่องมือ
น าสู่การ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน และท าให้
โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบยั่งยืน 

รูปแบบ PLC 
(Professional 
Learning 
Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
2. ผู้บริหารและครู
ร้อยละ 9๕ 
ตระหนักในการน า
องค์ความรู้การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : 
Professional 
Learning 
Community) ไปใช้
เป็นเครื่องมือน าสู่
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน และท าให้
โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบยั่งยืน 
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๔. การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

๑.เพ่ือให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถ่ิน ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

๑. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตร
และ สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถ่ิน ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1. ครูร้อยละ 9๐  มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การพัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ 9๐  
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

1. ครูร้อยละ 9๐  มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การพัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ 9๐  
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

1. ครูร้อยละ 9๕  มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การพัฒนาหลักสูตร
และ สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ 9๕  
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถ่ิน ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวณัฐสิรี           
เดชาติวงศ์                
ณ อยุธยา/๑,๐๐๐ 
บาท    
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1.กิจกรรม 
พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 

1. ร้อยละของ 
ครู มีความรู้และใช้
ระบบการด าเนิน
วิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ได้ถูกต้อง  
2. ร้อยละของ 
ครูมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 
น าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

1. ครูร้อยละ 9๐   
มีความรู้และใช้ระบบ
การด าเนินวิชาการ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนได้ถูกต้อง  
2. ครูร้อยละ 9๐   
มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 
น าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

1. ครูร้อยละ 9๐   
มีความรู้และใช้ระบบ
การด าเนินวิชาการ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนได้ถูกต้อง  
2. ครูร้อยละ 9๐   
มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 
น าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. ครูร้อยละ 9๕ 
มีความรู้และใช้ระบบ
การด าเนินวิชาการ
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนได้
ถูกต้อง  
2. ครูร้อยละ 9๕ 
มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 
น าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

นางสาวณัฐสิรี            
เดชาติวงศ์                    
ณ อยุธยา / 
๓,๐๐๐ บาท 

๒. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานวัดผลและ
ประเมินผล 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
วัดผล ประเมินผล ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือออกเอกสาร
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง และได้
มาตรฐาน 
 

1. ร้อยละของ
ระบบงานวัดผล 
ประเมินผล มี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละในการออก
เอกสารการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง และได้
มาตรฐาน 

1. ร้อยละ 100 
ระบบงานวัดผล 
ประเมินผลพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ออก
เอกสารการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง และ
ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละ 100 
ระบบงานวัดผล 
ประเมินผลพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ออก
เอกสารการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง และ
ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละ 100 
ระบบงานวัดผล 
ประเมินผลพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ออก
เอกสารการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง และได้
มาตรฐาน 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/

10,000.- บาท 
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๓. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานทะเบียน-
วัดผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

1. เพ่ือให้มีเอกสารการ
วัดผลและประเมินผลที่
มีคุณภาพ และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบ และเป็น
หลักฐานในการศึกษาต่อ 
 

1. ร้อยละของ
โรงเรียนมีเอกสารการ
วัดผลและประเมินผล
ที่มีคุณภาพ และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละในการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับ
ใช้ในการตรวจสอบ 
และเป็นหลักฐานใน
การศึกษาต่อ 
 

1. ร้อยละ 9๐ มีการ
จัดท าข้อมูลเอกสาร
ส าหรับงานทะเบียนและ
วัดผล ถูกต้อง มีคุณภาพ
และเป็นระบบ 
2. ร้อยละ 9๐  มีการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้
ในการตรวจสอบ และ
เป็นหลักฐานใน
การศึกษาต่อ 
 

1. ร้อยละ 9๐ มีการ
จัดท าข้อมูลเอกสาร
ส าหรับงานทะเบียนและ
วัดผล ถูกต้อง มีคุณภาพ
และเป็นระบบ 
2. ร้อยละ 9๐  มีการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้
ในการตรวจสอบ และ
เป็นหลักฐานใน
การศึกษาต่อ 
 

1. ร้อยละ 95 มีการ
จัดท าข้อมูลเอกสาร
ส าหรับงานทะเบียน
และวัดผล ถูกต้อง มี
คุณภาพและเป็น
ระบบ 
2. ร้อยละ 9๕ มีการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับ
ใช้ในการตรวจสอบ 
และเป็นหลักฐานใน
การศึกษาต่อ 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์ /  
500.- บาท 

 

๔. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

1. เพ่ือบริหารงานตาม
โครงสร้างของกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
2. เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ใน
หน่วยงานได้ครบถ้วน 
3. เพ่ือจัดอุปกรณ์ใน
การท าเอกสารต่าง ๆ 
ของงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
4. เพ่ือวางแผนการ 

1. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาครบทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจสติปัญญา  
และสังคม 
2. ร้อยละของทุก
หน่วยงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหน้า  
3. ร้อยละการมีข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่ม 

1. ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ครบทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ
สติปัญญา  และสังคม 
2. ร้อยละ 90 ทุก
หน่วยงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหน้า  
3. ร้อยละ 90 มีข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่ม
บริหารงานกิจการ 

1. ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ครบทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ
สติปัญญา  และสังคม 
2. ร้อยละ 90 ทุก
หน่วยงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหน้า  
3. ร้อยละ 90 มีข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่ม
บริหารงานกิจการ 

1. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนได้รับการ   
พัฒนาครบทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย    
อารมณ์จิตใจสติปัญญา  
และสังคม 
2. ร้อยละ 95 ทุก
หน่วยงานในกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียนมีการวางแผน
ด าเนินงานล่วงหน้า  
3. ร้อยละ 95  มี
ข้อมูลข่าวสารของ 

นายกิตติวัฒน์   
พุ่มพฤกษ์/

2,500.- บาท 
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๔. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน (ต่อ) 

ด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียนในแต่ละปี
การศึกษา 
5. เพ่ือนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
ให้เป็นไปตาม 

บริหารงานกิจการ
นักเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบทุก
ภาคเรียนและทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

นักเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบทุก
ภาคเรียนและทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

นักเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบทุก
ภาคเรียนและทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบทุก
ภาคเรียนและทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

๕. กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ – 
อุปกรณ์  ให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิผล   
 

1. กลุ่มบริหาร         
งานบุคคลมีวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

1. 1.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร้อยละ 100 มีวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

2. 1.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร้อยละ 100 มีวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

3. 1.กลุ่มบริหารงาน
บุคคลร้อยละ 100           
มีวัสดุ-อุปกรณ์
ส านักงานไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม /  
๒,๕๐๐ บาท 
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๖. พัฒนางาน
การเงินการบัญช ี

1. เพ่ือให้การเงินการ
บัญชีของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหาร
งบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
การเงินในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือตรวจสอบ
ระบบงานการเงิน การ
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

1. เพ่ือให้การเงินการ
บัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทาง
ราชการ 
2. เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือตรวจสอบ
ระบบงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

๑.ร้อยละ 9๕ การเงิน
การบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ  
๒.ร้อยละ 9๕  การ
ปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๓.ร้อยละ 9๕  มีการ
ตรวจสอบระบบงาน
การเงิน การบัญชีและ
พัสดุของโรงเรียนให้
ด าเนินการอย่างถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

๑.ร้อยละ 9๕  การเงิน
การบัญชีของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ  
๒.ร้อยละ 9๕  การ
ปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๓.ร้อยละ 9๕  มีการ
ตรวจสอบระบบงาน
การเงิน การบัญชีและ
พัสดุของโรงเรียนให้
ด าเนินการอย่างถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

๑.ร้อยละ 100 
การเงินการบัญชีของ
โรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหาร
งบประมาณ และ
ระเบียบของทาง
ราชการ  
๒.ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงานการเงินใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๓.ร้อยละ 100 มีการ
ตรวจสอบระบบงาน
การเงิน การบัญชีและ
พัสดุของโรงเรียนให้
ด าเนินการอย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

นางปริศนา      
พุ่มพฤกษ์/  
๒,๕๐๐ บาท 
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๗. จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
2. เพ่ือเป็นการนิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน 
3. เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของงานต่างๆ 
ของโรงเรียนถึงโอกาส
เสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธีป้องกัน  
แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดี
หรือมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

1. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน 
2. มีการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน  
3. มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ของงานต่างๆ ของ
โรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธี
ป้องกัน  แก้ไข  เพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีหรือมี
คุณภาพย่ิงข้ึน 

๑. ร้อยละ 9๕ มีการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและ
ระบบการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  
๒. ร้อยละ 9๕  มีการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน 
๓. ร้อยละ 9๕  มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของงานต่างๆ 
ของโรงเรียนถึงโอกาส
เสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธีป้องกัน  
แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดี
หรือมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

๑. ร้อยละ 9๕  มีการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและ
ระบบการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  
๒. ร้อยละ 9๕  มีการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน 
๓. ร้อยละ 9๕  มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของงานต่างๆ 
ของโรงเรียนถึงโอกาส
เสี่ยงหรือโอกาสที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธีป้องกัน  
แก้ไข  เพ่ือปรับปรุงให้ดี
หรือมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

๑. ร้อยละ 100 มี
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารและระบบการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน  
๒. ร้อยละ 100 มี
การนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจกรรมของกลุ่มงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน 
๓. ร้อยละ 100 มี
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของ
งานต่างๆ ของ
โรงเรียนถึงโอกาสเสี่ยง
หรือโอกาสที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  
เพ่ือที่จะได้หาวิธี
ป้องกัน  แก้ไข  เพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีหรือมี
คุณภาพย่ิงข้ึน 

นางปริศนา      
พุ่มพฤกษ์ /๕๐๐ 
บาท 
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๘. ค่าสาธารณูปโภค 1. เพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
2. เพ่ือสนองนโยบาย
การประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 
3. เพ่ือให้บุคลากรทุก
คนในโรงเรียนตระหนัก
ถึงการประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
4. เพ่ือให้บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนได้ใช้
บริการอินเตอร์เน็ตอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 2. เพ่ือสนองนโยบาย
การประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 
 3. เพ่ือให้บุคลากรทุก
คนในโรงเรียน
ตระหนักถึงการ
ประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
 4. เพ่ือให้บุคลากร
และนักเรียนทุกคนได้
ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 9๕ มีการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน  
2. ร้อยละ9๕ มีการ
สนองนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 
3. ร้อยละ 9๕ 
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
4. ร้อยละ 9๕  
บุคลากรและนักเรียนทุก
คนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 9๕  มีการ
ควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน  
2. ร้อยละ 9๕  มีการ
สนองนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 
3. ร้อยละ 9๕  
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
4. ร้อยละ 9๕ 
บุคลากรและนักเรียน
ทุกคนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 มี
การควบคุมดูแลการ
ใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน  
2. ร้อยละ 100 มี
การสนองนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล 
3. ร้อยละ 100 
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตระหนักถึง
การประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและ
พลังงาน 
4. ร้อยละ 100 
บุคลากรและนักเรียน
ทุกคนได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นางปริศนา                 
พุ่มพฤกษ์ / 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
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๙. กิจกรรมพัฒนา
งานสารบรรณ   

1.  เพ่ือให้การเก็บ
หลักฐานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสะดวกในการ
ค้นหาและตรวจสอบ 
3. เพ่ือให้การ
ด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ร้อยละของการเก็บ
หลักฐานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของความ
สะดวกในการค้นหา
และตรวจสอบเอกสาร 
3. ร้อยละของ
ด าเนินงานติดต่อ
ประสานงานด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละ 9๐ ของ
โรงเรียนเก็บหลักฐาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 9๐  ของ
โรงเรียนมีความสะดวก
ในการค้นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. ร้อยละ 9๐   ของ
โรงเรียนด าเนินงาน
ติดต่อประสานงานด้าน
ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 9๐  ของ
โรงเรียนเก็บหลักฐาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 9๐  ของ
โรงเรียนมีความสะดวก
ในการค้นหาและ
ตรวจสอบเอกสาร 
3. ร้อยละ 9๐   ของ
โรงเรียนด าเนินงาน
ติดต่อประสานงานด้าน
ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 9๕  ของ
โรงเรียนเก็บหลักฐาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 9๕  ของ
โรงเรียนมีความ
สะดวกในการค้นหา
และตรวจสอบเอกสาร 
3. ร้อยละ 9๕   ของ
โรงเรียนด าเนินงาน
ติดต่อประสานงาน
ด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นายพีรพงศ์   
บัวพันธ์/๒๗,๕00 
บาท 

๑๐. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เพ่ือพัฒนาให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรู้
และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด  
2. เพ่ือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ 

ร้อยละของ
คณะกรรมการฯ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  
และก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

คณะกรรมการฯ 
ร้อยละ 9๐ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  
และก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตลอดจนมีส่วนร่วมใน 

คณะกรรมการฯ 
ร้อยละ 9๐ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  
และก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตลอดจนมีส่วนร่วมใน 

คณะกรรมการฯ 
ร้อยละ 9๕ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  
และก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

นายวัชระ         
สุขเกษม/ ๓,๐๐๐  
บาท 
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๑๐. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(ต่อ) 

สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. เพ่ือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

 

๑๑.  กิจกรรมซ่อม
ครุภัณฑ์ 

1. เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียน
ให้เกดิประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ดี 
3. เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 

ร้อยละ ของครุภัณฑ์ที่
ช ารุดได้รับการดูแล
และซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งาน
ได้        

ร้อยละ 80 ของ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับ
การดูแลและซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้        

ร้อยละ 80 ของ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับ
การดูแลและซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้        

ร้อยละ 85 ของ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับ
การดูแลและซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้        

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม/
20,000 บาท 
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๑๒.  กิจกรรมพัฒนา
งานพัสดุ 

1. เพ่ือให้การใช้งาน
พัสดุถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้การเบิกจ่าย 
การใช้พัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
3. เพ่ือให้การตรวจสอบ
พัสดุมีระบบ ง่ายแก่การ
ตรวจสอบ 
 

ร้อยละ ของการ
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย การพัสดุ อย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละ 80 ของการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย การพัสดุ อย่าง
ถูกต้อง 

ร้อยละ 85 ของการ
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ อย่างถูกต้อง 

นางสาวสุกัญญา  
จ านงพรม / 
2,500บาท 

 

๑๓. กิจกรรม งาน
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. เพื่อให้
สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ร้อยละ  ๘๐  
สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละ  ๘๐  
สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละ  ๘๕  
สถานศึกษามี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

นางภัสวรรณ        
กันนา / ๒,๐๐๐  
บาท 
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๑๔.  กิจกรรมศึกษา
ดูงาน 

1 เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนวงังิว้
วิทยาคม  ได้ศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ และ
บุคลากรต่าง
หน่วยงาน 
2  เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้ 

ร้อยละ ๙0 ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้ 

ร้อยละ ๙0 ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้ 

ร้อยละ 5 ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้ 

นางสาวกิ่งกมล ศิริ
ประเสริฐ /           
๑๐,๐00บาท 

 

๑๕. กิจกรรม จ้างครู
ลูกจ้างชั่วคราว 

๑. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
๒.เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ของนักเรียน 

๑. นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

๑. ร้อยละ  ๙๐  
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมี 
๒. ร้อยละ  ๙๐  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

๑. ร้อยละ  ๙๐  
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมี 
๒. ร้อยละ  ๙๐  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

๑. ร้อยละ  ๙๕  
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างมี 
๒. ร้อยละ  ๙๕  
นักเรียนม ี

นางสาวจิราพร  
สินเอ่ียม / 
๗๒,๐๐๐  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑๕. กิจกรรม จ้างครู
ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) 

 เรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ 

ทางการเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ 

ทางการเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ 

 

๑๖.  กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาและชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับการลดการ
คัดแยกขยะและการ
น าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๒.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเห็น
ความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ใน
เรื่องการลดการคัด
แยกขยะและการน า 

๑.ร้อยละผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับการลดการ
คัดแยกขยะและ
การน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. ร้อยละผู้เรียน
เห็นความส าคัญ
และสามารถปฏิบัติ
ได้ในเรื่องการลด
การคัดแยกขยะ
และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 
๓. ร้อยละผู้เรียนมี
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการม ี

๑. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดการ
คัดแยกขยะและการ
น าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๒. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
เห็นความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ใน
เรื่องการลดการคัด
แยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๓. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ 

๑. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับการลดการ
คัดแยกขยะและการ
น าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๒. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
เห็นความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ใน
เรื่องการลดการคัด
แยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๓. ร้อยละ ๙0 ผู้เรียน
มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ 

๑. ร้อยละ ๙๕ 
ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การลดการคัดแยก
ขยะและการน า
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๒. ร้อยละ ๙๕ 
ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ใน
เรื่องการลดการคัด
แยกขยะและการ
น าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๓. ร้อยละ ๙๕ 
ผู้เรียนมีจิตส านึก 

นายวัชระ สุขเกษม 
/ ๕,๐00บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี2563 ปี2564 ปี2565 

๑๖.  กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ
(ต่อ) 

ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
๓. เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึก
และสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน
และบุคลากรใน
สถานศึกษาในการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ภายในสถานศึกษา 

ขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษา 

ขยะมูลฝอยภายใน
สถานศึกษา 

และความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยภายใน
สถานศึกษา 

 

๑๗. กิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม(DLTV) 

๑.  เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ให้
ประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

ครูและนักเรียนท่ีใช้
งานระบบ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

ร้อยละ  ๙๐  ครูและ
นักเรียนท่ีใช้งาน
ระบบการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

ร้อยละ  ๙๐  ครูและ
นักเรียนท่ีใช้งาน
ระบบการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

ร้อยละ  ๙๕  ครูและ
นักเรียนท่ีใช้งาน
ระบบการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

นายเอกชัย           
ศิลป์วัลย์ / ๒,๐๐๐  
บาท 
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บทที่  4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสูก่ารปฏบิัติ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ส่ิงท่ีโครงการต้องมีหรือควรมีเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการนั้นมีมากมายหลายปัจจัย เพราะนั่นหมายถึงโอกาสท่ีมากขึ้นท่ีโครงการจะ
ส าเร็จตามเป้าหมาย การมีความเห็นในเรื่องปัจจัยความส าเร็จของโครงการในมุมมองท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้
รูปแบบและลักษณะการบริหารโครงการมีความแตกต่างกันออกไป  

ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และทักษะของคนในโครงการ รวมถึงการส่ือสารท่ีดี 
เป็นปัจจัยส าคัญล าดับต้นๆ ท่ีจะก าหนดความส าเร็จของโครงการ และ พอจะสามารถก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับองค์กรท่ีต้องการสร้างความส าเร็จในการบริหารโครงการได้ โดยการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการให้พร้อม เช่น ก าหนดให้มีการอบรมบุคลากรให้เข้าใจองค์ความรู้และทักษะในการ
บริหารโครงการ หรือก าหนดกระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่ม
โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการมีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับความส าเร็จของการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
2. การก าหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความชัดเจน 
3. มีระบบการก ากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติในเชิง

สร้างสรรค์ 
4. สมรรถนะองค์กรท่ีน าแผนสู่การปฏิบัติ มีความเข้มแข็งท้ังศักยภาพ ความสามารถและความ

พร้อม 
5. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายตาง ๆ ท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้าน 

งบประมาณ และวิชาการ 
 
แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนเป็นหลักวิชาท่ีมีความส าคัญและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังปัจจุบันและมี
แนวโน้มท่ีจะทวีความส าคัญยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าในทุกหน่วยงานต่างมีภาระหน้าท่ีในการวางแผนเพราะเป็น
กระบวนการเริ่มต้นของการบริหารจัดการถ้ามีการวางแผนท่ีดีแล้วผู้บริหารหน่วยงานมีความเช่ือมั่นได้ว่าผลงาน
ท่ีได้จากการปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ 
 การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปัจจุบันเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในอนาคตซึ่งมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคลากรและหน่วยงานท้ังหน่วยงาน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบว่าจะท าอะไรและเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องช้ีทางการด าเนินงานซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่น
หากมีปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันทีช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงานลดการท างานท่ีไม่สัมพันธ์กัน 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้นและพร้อมท่ีน า
แนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
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มีการระดมก าลัง แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมโดยสรุป การน าแผนสู่การปฏิบัติหมายถึง การด าเนินการทุก
อย่างเพื่อให้นโยบาย  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ได้ก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายโดยต้องก าหนดองค์กรหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการด าเนินการชัดเจน 
 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 41 บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนดโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน ภายใต้งบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามจุดเน้น และตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น และขับเคล่ือน
ภารกิจสู่เป้าหมาย ดังนั้นจึงก าหนด แนวทางการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ขั้นนี้เมื่อได้จัดท าแผน โครงการและได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้วก็ต้องน าแผนเสนอผู้มี

อ านาจตามล าดับเพื่อขออนุมัติงบประมาณด าเนินการตามแผนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะน าไปปฏิบัติ  การ
ปฏิบัติตามแผนนี้จัดเป็นขั้นส าคัญท่ีสุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูลท่ีมีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มี
การปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มต้ังแต่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการ
ด าเนินการตามโครงการท่ีมีในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามล าดับของโครงการก่อนหลัง 

ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้
วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนได้ว่างานช้ินหนึ่ง ๆ ควรใช้ก าลังคนปฏิบัติงานกี่คนและแผนงานดังกล่าวจะใช้
เวลาเท่าใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพื่อให้การอ่านแผนงานง่ายยิ่งขึ้นควรจัดท าเป็น
ตารางแสดงเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอดเวลา 
 การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตาม
แผนและวัตถุประสงค์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงการประหยัดและให้ผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมโดยใช้
ทรัพยากรคนเงินและวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงานอย่างแท้จริง 
 การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การ
ประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งการลงมือปฏิบัติตามแผน
มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีส าคัญดังนี้ 

1. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ บุคลากรรับทราบและเข้าใจตรงกัน
ในทุกประเด็น 

2. ส่ือสารทิศทางการบริหารจัดการองค์กรท้ังวิ สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้ น 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่าง
ท่ัวถึง 

3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
ก าหนดดังนี้ 

3.1 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หน้า 100 
 

ขั้นพื้นฐานก าหนด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.2 โครงการ/กิจกรรมไม่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมท่ีส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการ (กิจกรรมร่วม) หากพบว่าภายหลังจากท่ีได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ตามแผนฯ แล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมร่วมและจัดสรรงบประมาณให้ 
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้น 

3.3 การก าหนดค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามท่ีโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ก าหนด 

4. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เอกสารแผนปฏิบัติการ 
โดยติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเมื่อส้ินสุด
ปีงบประมาณ รวมถึงการน าผลการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าขั้นน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือ
โครงการเพื่ อให้ งาน ท่ีก าหนดไว้ในแผนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหา รมีกลวิธีในขั้นการน าแผนไปปฏิบั ติ             
การด าเนินการในด้านการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนด าเนินการมีการช้ีแจงให้
ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด าเนินการมีการให้ค าแนะน าปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการ
รายงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


