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กรอบแผนเงินและแผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
------------------------------------------- 

     ๑. กรอบเงินท่ี สพฐ.จัดสรรให้โรงเรียนเทพสถิตวิทยา     
๑.๑  กรอบงบอุดหนุนรายหัว  
๑.๒  กรอบงบค่าใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑. กรอบงานท่ี โรงเรียนเทพสถิตวิทยาด าเนินการ 
๒.๑ กรอบภารกิจ ค่าสาธารณูโภค ซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ ค่าเครื่องอัดส าเนา  
๒.๒ กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (ตาม บริบท นโยบาย/จุดเน้น ของโรงเรียน) 
๒.๓ กรอบงบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคล่อง/กรณีนโยบายเร่งด่วน) 
๒.๔ กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเน้น ของสพฐ./ศธ) 
 

กรอบเงินที่ สพฐ.จัดสรร กรอบงานที่โรงเรียนต้องด าเนินการ 
 
เงินอุดหนุนคงเหลือปีงบฯ๖๔        
๖๗๖,๐๙๘.๗๐  บาท 

 

๒.๑ 
ค่าสาธารณูโภค (น้ า ไฟฟ้า  โทรศัพท์) ๖๕๓,๓๘๔ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ ๑๓๕,๐๐๐ 
ค่าเช่าเครื่องอัดส าเนา ๒๕๐,๐๐๐ 

๒.๒  สนองตามบริบท นโยบาย จุดเน้น ของโรงเรยีน ๒,๘๙๑,๐๙๘.๗๐ 
เงินอุดหนุนที่ได้รับปีงบฯ๖๕ 
๓,๙๒๒,๓๐๐บาท 

    -  การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ ๔๙๓,๐๐๐ 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดทรุดโทรม ๗๑๐,๐๐๐ 
    -  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกีฬาภายนอก ๑๓๐,๐๐๐ 
    -  จัดหาวัสดุผลิตส่ือการเรียนรู้ ๑๓๖,๒๐๐ 
    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๑๕,๐๐๐ 
    -  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ๕๙๔,๘๙๘.๗๐ 
    -  ส่งเสริมห้องเรียน GIFTED, STEM, ISME, EIS ๑๕๒,๐๐๐ 
    -  ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ๘๐,๐๐๐ 
    -  ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ ๘๐,๐๐๐ 
๒.๓ งบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคล่อง/กรณีมีภารกิจงาน 
หรือ นโยบายจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน) 

๑๔๐,๐๐๐   

๒.๔ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา ๑๐,๐๐๐ 
๔,๕๙๘,๓๙๘.๗๐  บาท รวม ๔,๐๗๙,๔๘๒.๗๐ 

คงเหลือ ๔,๕๙๘,๓๙๘.๗๐ - ๔,๐๗๙,๔๘๒.๗๐ = ๕๑๘,๙๑๖ บาท 
                          

                          ๒.๔ สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเน้น ของสพฐ./ศธ. โดยการจัดสรรงบประมาณตาม
กลุ่มงาน สอดคล้องกับสถานภาพของโรงเรียน (ใช้เกณฑ์ ๖๕ / ๒๕ / ๑๐)  

กรอบจัดสรรตามกลุ่มงาน งบจัดสรร จ านวนเงิน 
กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ ๖๕ ๓๓๗,๒๙๕.๔๐ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ ๒๕ ๑๒๙,๗๒๙ 
งบส ารองจ่าย (การบริหารในกรณีงบจัดสรรตามกลุ่มงานไม่เพียงพอ แต่มีเหตุผลความจ าเป็น) ร้อยละ ๑๐ ๕๑,๘๙๑.๖๐ 

รวม ร้อยละ ๑๐๐ ๕๑๘,๙๑๖ 
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    ๒. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๑.๒ ยึดมั่นในศาสนา 
๑.๓ มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๔ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
๒.๑ รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
๒.๒ ปฏิบัติแต่ส่งท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
๒.๓ ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
๒.๔ ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
๓.๑ การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
๓.๒ การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน

และมีงานท าในท่ีสุด 
๓.๓ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและ

ครอบครัว 
๔. เป็นพลเมืองดี 

๔.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
๔.๒ ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า

หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
๔.๓ การเป็นพลเมืองดี คือ   “ เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน

อาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร” 
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๓. แผนการศึกษาชาติ  ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มียุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน  
 

กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัติกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ที่มา :  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
        หน้า ๑๐, ๑๗ – ๓๘. 
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๔. จุดเน้นเชิงนโยบาย รมว.ศธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๔.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประกอบด้วย ๗ เรื่องย่อย ได้แก่ (๑) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (๒) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล 
การน าข้อมูลมารวมกัน) (๓) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) (๔) e-
book (๕) e-office e-mail และ document (๖) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)  

๒) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น  

๓) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) ผู้อยู่ใน
ระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (๒) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (๓) วัยแรงงาน และ (๔) 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพท่ีเกิดขึ้น
ใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๔) การต่างประเทศ เน้นภารกิจท่ีต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา ๒ ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
(๑) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (๒) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา  

๕) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน ๒ เรื่อง ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง – การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา – การขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
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เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต– 
การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

๖) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์
จากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุก
ระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ  

๗) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตส่ือและจัดท าเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ  

๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย  

๙) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ  
๑๐) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๑) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๒) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงขึ้น  
๑๓) การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากร

มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
ทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมพีื้นฐานท่ี
จ าเป็น 
๔.๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๑) มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติม
เต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ  

๒) มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมทั้งผลิตก าลังแรงงานท่ี
มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
สถานประกอบการ  

๓) มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College)  
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๔) มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ  

๕) มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียน 

๖) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 
๔.๓ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

๑) ขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการ
ปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้  
๔.๔ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

๑) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

๒) ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน  
๓) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
๔) ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

๔.๕ นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

๒) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

๓) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและ
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คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

๕) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

๗) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพฒันาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปเป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

๙) การศึกษาเพื่ออาขีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

๑๐) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

๑๑) การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑๒) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 ๗ วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

วาระท่ี ๑ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน  
 โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้าง
ทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

วาระท่ี ๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะท่ีต้องการ 

วาระท่ี ๓ Big Data 
 พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

วาระท่ี ๔ ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
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 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

วาระท่ี ๕ พัฒนาทักษะทางอาชีพ 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ
รายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วาระท่ี ๖ การศึกษาตลอดชีวิต 
 การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัย
ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และ
พัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

วาระท่ี ๗ การจัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักด์ิศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
 
 
 

  ๑. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 ๒. ด้านโอกาส 

๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ด้านคุณภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

๕. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
๔. ด้านประสิทธิภาพ 

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน บน
ฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ัง
ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

๔.๕ สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่มา : เอกสารนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 ๖. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคม

โลก อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ของประเทศ ความ
เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน สังคม และมิติด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ ก าหนดเป็นสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและ
ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้
ดังนี ้

๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปล่ียนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม จากทุก 

ภาคส่วน 
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๒. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
๒. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จากการทดสอบระดับชาติ 
๓. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (๑) 
๔. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (๒) 
๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (๓) 
๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ 

ระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้ (๔) 
๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ ประกอบ 

อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี(๕) 
๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์(๖) 
๙. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (๗)
๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี 
๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (๙) 
๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี (๑๐) 
๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (๑๑) 
๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑๒) 

๓. วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มี
อาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกัน
อยา่งเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พันธกิจ  
                  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
                  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
                  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ยุทธศาสตร์  
                   ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
                   ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
                   ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ การ
พัฒนาประเทศ 
                   ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต  
                   ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
                   ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
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๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
                  ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
                  ผลผลิต /ผลลัพธ์  
                       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมี คุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง 

        ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
             ๑. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
                      ๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
สูงขึ้น 
                       ๓. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (๑)  
                       ๔. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (๒)  
                   กลยุทธ์  
                       ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผู้เรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
                       ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
                       ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือ
การเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
                       ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน  
                       ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         ผลผลิต /ผลลัพธ์  
                      มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู ครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
          ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
                     ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
                     ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด  
                     ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในหลักสูตร
ท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
                     ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  
                     ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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         กลยุทธ์  
                     ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
                     ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
                     ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอน คละช้ัน
และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
                     ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
            ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ 
การพัฒนาประเทศ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  
      มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมี คุณภาพ เพิ่ม 

จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ ความสนใจ รวมทัง้
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ รักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
                ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (๓)  
                ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา (๔)  
                ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี(๕)  
                ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ ตีพิมพ์ (๖)  
                ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น (๗)  
                ๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานท้ังในและ ต่างประเทศ  
                ๗. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี**  
                ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา  
ถึงปริญญาตรี  
                ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ท่ีได้รับ  
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์  
               ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
               ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
               ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
              ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต  
 ผลผลิต /ผลลัพธ์  
               ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท การศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการ เด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 
 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
               ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี (๘)  
               ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (๙) 
               ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวยัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี (๑๐)  
               ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพฒันาสมรรถภาพหรือ บริการทาง
การศึกษา  
               ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  
                ๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
          กลยุทธ์  
               ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุกพื้นท่ี 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
               ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ ความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
               ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง  
              ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
     ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
              ผลผลิต /ผลลัพธ์  
                  ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากร 
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน การสอนแบบดิจิทัล
ท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
               ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น  
              ๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps  
              ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
   กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และ 
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
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              ๒. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
              ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตห์รือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
              ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา 

 ผลผลิต /ผลลัพธ์  
                ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย อ านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ การศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได 
  ตัวชีว้ัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
               ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (๑๑)  
               ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
               ๓. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 

    ๔. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑๒)  
              ๕. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน  
              ๖. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
 กลยุทธ์  
              ๑. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
              ๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
              ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวาม เหล่ือมล้ า สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
              ๔. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  
              ๕. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น ภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
              ๖. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนา เป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู ้
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
   ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง         
การจัดการเรียนรู้ 
   ๓.๖  มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
   ๓.๗  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา 
   ๓.๘  มีการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
๑. ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๗ หมู่ท่ี ๒ ถนนสุรนารายณ์ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประจ ากิ่งอ าเภอเทพสถิต เมื่อวันท่ี  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา  
โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๐๓  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ต. จ านวน ๑ หลัง มีห้องเรียน ๘  
ห้องเรียน 

ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล.  จ านวนครึ่งหลัง มีห้องเรยีน  
๘ ห้องเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโครงการท่ี  
๒ รุ่นท่ี ๑  (ม.พ.ช. รุ่น ๑)  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล. เต็มหลัง อาคารโรงฝึกงาน
เกษตรกรรมและคหกรรม จ านวน ๑ หลัง และหอประชุม จ านวน ๑ หลัง 

ปีการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรียนขออนุญาตเปิดสาขาท่ีบ้านยางเต้ียโคกรัง ช่ือ “โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  
(สาขายางเต้ียโคกรัง)” ปัจจุบันคือโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนน า
ร่องหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ห้องสมุดมีชีวิต”รุ่นท่ี ๕ เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบ โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ห้องสมุดมีชีวิต” รุ่นท่ี ๕ เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ ๖๐ โรงเรยีน โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อลดความเล่ือมล้ าและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (Perfect Smart Classroom) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ จ านวน ๑หลัง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน ๑ สนาม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ท่ีนั่ง จ านวน ๑ หลัง 

 วันท่ี ๑๕  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังให้  
นายสุวัฒน์  พงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    
เทพสถิตวิทยา 

วันท่ี ๑๐  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังให้  
นายอมร  ชัยวิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนนางยางกลักพิทยาคม  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทพสถิต
วิทยา 

วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังให้  
นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จนถึงปัจจุบัน 
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๒.  ข้อมูลทั่วไป   
  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๗ หมู่ท่ี ๒ ถนนสุรนารายณ์ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๘๕๗๑๐๘  โทรสาร ๐๔๔ - ๘๕๗๑๐๘  E-mail : 
thepsathitw@gmail.com web : http://www.thepsathitwittaya.ac.th/  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

  
                                                                    “โยคาเว ชายเต ภูริ” 
                                                               “ความรู้เกิดมาจากการปฏิบัติ” 
 
  
 “                                                          “ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน” 

 
                            เทา – ทอง 

                                                                 เทา  หมายถึง  ความมั่นคง สม่ าเสมอ 
                                                                 ทอง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
 

 
 

    
 
 

                                                     
                                 อักษรย่อโรงเรียน  ท.ว. 

 
                   “ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตอาสา” 

 
 

                                            “คุณธรรมน าวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 
 
 

                                                              “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 

 
 

                                                            “ท างานเป็นทีม” 
 
 
 
 
 
 

คติพจน์ประจ ำโรงเรียน 

ปรัชญำโรงเรียน 

สีประจ ำโรงเรียน 

สัญลักษณ์โรงเรียน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ค่ำนิยมของโรงเรียน 

วัฒนธรรมองค์กร 

ภ 
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๓. เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
         ต าบลวะตะแบก        

๑. โรงเรียนบ้านช่องส าราญ      
๒. โรงเรียนบ้านซับหม ี
๓. โรงเรียนบ้านวงัมน      
๔. โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
๕. โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง   
๖. โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 
๗. โรงเรียนบ้านยางเต้ียโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 
๘. โรงเรียนบ้านซับไทร 
๙. โรงเรียนบ้านโคกไค 
๑๐. โรงเรียนมงคลศึกษา 
๑๑. โรงเรียนซับถาวรพฒันา 
๑๒. โรงเรียนบ้านดงลาน 
๑๓. โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 

๔. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ช่ือ–สกุลผู้บริหาร นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร การศึกษาสูงสุด ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

บริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  

๕. วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 (๑) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล 
 (๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร 
 (๓) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ   
มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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๖. แผนที่โรงเรียน 
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คติพจน์        “โยคาเว ชายเต ภูร”ิ   ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน     “ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา” 
เอกลักษณข์องโรงเรียน     “คุณธรรมน าวิชาการ สถานศึกษาปลอดภัย” 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา”  
ค่านิยมองค์กร                       “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” 
วัฒนธรรมองค์กร  “ท างานเป็นทีม” 
 

๗. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย” 

พันธกิจ        

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๒. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์   (GOALS) 

๑. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

๒. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โรงเรียนด าเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในทุกระดับ 

 
 
 
 

 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

๑. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้วย WT MODEL 
๒. จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

มาตรการส่งเสริม 
๑. โครงการค่ายวิชาการ 
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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การจัดท ากลยุทธ์เพื่อให้ได้ทิศทางและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน โรงเรียนเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์และความเส่ียง 
ท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน จากการประเมิ นสภาพขององค์กร ใช้หลัก SWOT Analysis 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ได้น าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) และ
อุปสรรค(T) มาร่วมกันประมวลผลและวิเคราะห์สรุปเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategy Opportunity) ท่ีส าคัญ 
 
                               O    โอกาส     
                                                  ( OP Portunity  ) 
      
                                                 ๓.๙๘ 
                                                    
                               Star                                                                                
                                                                                              
                           
 ๔.๕๗                                                                               ๒.๘๗ 
    S  จุดแข็ง (Strength)                                               W   จุดอ่อน (Weakness) 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                       
 
                                                  ๓.๓๗ 
                                               T                                  
                                   อุปสรรค (Threate)                          

ภาพประกอบผลการประเมินสถานภาพขององค์กร 
 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนตกต าแหน่ง  ( Star )   
                หมายความว่า โดยรวมปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสท่ีพร้อมให้การสนับสนุนจากผู้รับบริการ และปัจจัย
ภายในมีความเข้มแข็ง ด้วยระบบองค์การ ท่ีมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน น าระบบ ICT 
และนวัตกรรมการท างานด้วยระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการท างานเป็นทีมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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แผนท่ีกลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรและงบประมาณ   

กลยุทธ ์
๑. ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเปน็พลโลก 
  ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๑.๒ พัฒนาให้ผู้เรียนส่ือสารได้อย่างน้อย  ๒ ภาษา 
  ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ น าเสนอเผยแพร่และแลกเปล่ียน 
                 ผลงานได้ 
  ๑.๔ ส่งเสริมผู้เรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
                 และสังคม      
 
 
 

สื่อสาร ๒ ภาษา
ล้ าหน้าทางความคิด

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

บูรณาการ
การเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา , IS๑-IS๓

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

บริหารด้วยระบบ
คุณภาพ  

พัฒนาครู ICT-KM-LO

ประกันคุณภาพ

เป็นเลิศทางวิชาการ              

         
           
          

              

        &
        เครือข่ายร่วมพัฒนา(Partnerships)

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
โลก

(Strategy Map)   แผนที่กลยุทธ์

ทั่วถึง/คุ้มค่า
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๒. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
  ๒.๑ จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
  ๒.๒ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๓ พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง 
                ของผู้เรียน 
  ๒.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  ๒.๕ น าวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
  ๒.๖ ด าเนินการจัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนท้ังด้านการบริหารจัดการ 
                และการจัดการเรียนการสอน 

๒.๗ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผล 
๓. ด้านการพัฒนาองค์กร 
  ๓.๑ พัฒนาครูให้ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  ๓.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
  ๓.๓ พัฒนาครูให้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
  ๓.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการด้วยข้อมูล 
                สารสนเทศ 

๓.๕ บริหารจัดการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอ 
๔. ด้านทรัพยากรและงบประมาณ 

๔.๑ พัฒนาความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 
๔.๒ พัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย 
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๘. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๘.๑ กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มี
แนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ สะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ สถานศึกษา ระดับ
มาตรฐาน ระดับตัวบ่งช้ี การก าหนดมาตรฐานเน้นท่ีคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
และคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามท่ีได้ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๘.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มี ๓ มาตรฐาน ๒๓ 
ตัวบ่งช้ี มีคะแนนรวมจ านวน ๑๐๐ คะแนน ซึง่เป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีคะแนน เต็มระดับ
มาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งช้ีตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษาไว้ทุกระดับ ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับใด ในแต่ละ ตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน โดย
ก าหนดเกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ ๕ คือระดับยอดเย่ียม ส่วนด้านอื่นๆ 
จะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละตัวบ่งช้ีว่า สถานศึกษาด าเนินการได้ ในระดับดีขึ้นไป จ านวนกี่ข้อ 
สถานศึกษาก็จะได้ผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ  
  ดังนั้นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ  
   ระดับ ๕ แปลผลว่า มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม  
   ระดับ ๔ แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
   ระดับ ๓ แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดี  
   ระดับ ๒ แปลผลว่า มีคุณภาพระดับปานกลาง  
   ระดับ ๑ แปลผลว่า มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา  

  โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๑ จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละ น ามา
เทียบกับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีก าหนดแต่ละตัวบ่งช้ี ขณะท่ีเกณฑ์ การประเมิน
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี ๒ – ๓ นั้น จะพิจารณาท่ีจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ ได้ในระดับของแต่
ละตัวบ่งช้ี ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีนั้น ๆ ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด     
  ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน 
คุณภาพและมาตรฐาน ใน ๓ ระดับ คือ  
    ๑. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งช้ี 

๒. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  
  ๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 

๘.๓ ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของนักเรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ 
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและ
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หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการ เรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียน เป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน รวมทั้ง ร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘.๔ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ 
ระดับสถานศึกษา ระดับรายมาตรฐาน 

ระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๖๐ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๒๕ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๑๕ 
คะแนน 

๘๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๔๘.๐๐ – ๖๐.๐๐ ๒๐.๐๐ – ๒๕.๐๐ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๕ (ยอดเย่ียม) 
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔๒.๐๐ – ๔๗.๙๙ ๑๗.๕๐ – ๑๙.๙๙ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๙ ๔ (ดีเลิศ)  
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓๖.๐๐ – ๔๑.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๙ ๙.๐๐ – ๑๐.๔๙ ๓ (ดี) 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๓๐.๐๐ – ๓๕.๙๙ ๑๒.๕๐ – ๑๔.๙๙ ๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๒ (ปานกลาง) 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๗.๔๙ ๑ (ก าลังพัฒนา) 

๘.๕ เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้  
ระดับรายตัวบ่งชี้ 

ระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๓ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๒ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ๑
คะแนน 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ๒.๔๐ – ๓.๐๐ ๑.๖๐ – ๒.๐๐ ๐.๘๑ - ๑.๐๐ ๕ (ยอดเย่ียม) 
๓.๕๐ – ๓.๙๙ ๒.๑๐ – ๒.๓๙ ๑.๔๐ – ๑.๕๙ ๐.๗๑ - ๐.๘๐ ๔ (ดีเลิศ) 
๓.๐๐ – ๓.๔๙ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๑.๒๐ – ๑.๓๙ ๐.๖๑ - ๐.๗๐ ๓ (ดี) 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๐.๔๑ - ๐.๕๐ ๒ (ปานกลาง) 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๐.๐๐ – ๑.๔๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ ๐.๐๐ - ๐.๔๐ ๑ (ก าลังพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 



ซ  

ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน 
ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเปน็ส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 
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๘.๖ รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๖  
ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา คะแนน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ๖๐ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๓ มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๕ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๘ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๙ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑๑ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑๒ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๕ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๒ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ๒๕ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๖ มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๗ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๘ มีการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ 

รวม ๑๐๐ 

ฬ 



๑ 

 

 
 

 
 



๒ 

 
การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

ผู้บริหารโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ก าหนดแนวทางการสร้างโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ด้วยการ
บริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้ WT MODEL มีกลไกการควบคุม ตรวจสอบติดตาม ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพ ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) 

 
ภาพประกอบ   WT MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ    กลไกการควบคุม ตรวจสอบติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

 



๓ 

 
แผนรายรับและจ่ายงบประมาณเงินอุดหนนุรายหัวโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
ระดับชั้น ระยะเวลา จ านวนเงิน/ป ี

มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อป ี ๓,๕๐๐ 
 ภาคเรียนท่ี ๑ ๑,๗๕๐ 
 ภาคเรียนท่ี ๒ ๑,๗๕๐ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อป ี ๓,๘๐๐ 
 ภาคเรียนท่ี ๑ ๑,๙๐๐ 
 ภาคเรียนท่ี ๒ ๑,๙๐๐ 

๒. รายการอื่นที่รัฐอุดหนุน 
 

ระดับชั้น 
ค่าหนังสือเรียน/

คน/ปี 
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน/คน/ปี 

ค่าอุปกรณ์การเรียน/
คน/ภาคเรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน/คน/ภาคเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๘๐๘ (ม.๑) 
๙๒๑ (ม.๒) 
๙๙๖ (ม.๓) 

๔๕๐ ๒๑๐ (ต่อป-ี๔๒๐) ๔๔๐ (ต่อป-ี ๘๘๐) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๓๘๔ (ม.๔) 
๑,๓๒๖ (ม.๕) 
๑,๑๖๔ (ม.๖) 

๕๐๐ ๒๓๐ (ต่อป-ี๔๖๐) ๔๗๕ (ต่อปี – ๙๕๐) 

๓. รายการที่โรงเรียนจัดสรรตามกิจกรรมในงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    ม.ต้น ๘๘๐ บาท/ปี  และ ม.ปลาย ๙๕๐ บาท/ปี 

ชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น ICT (๑๔๐) ทัศนะศึกษา(๖๐) คณุธรรม –จริยธรรม(๑๑๐) ค่ายวิชาการ(๑๓๐) 

๕๓๐ (๒/๖๔) ๗๔,๒๐๐ ๓๑,๘๐๐ ๕๘,๓๐๐ ๖๘,๙๐๐ 
๕๘๐ (๑/๖๕) ๘๑,๒๐๐ ๓๔,๘๐๐ ๖๓,๘๐๐ ๗๕,๔๐๐ 

รวม ๑๕๕,๔๐๐ ๖๖,๖๐๐ ๑๒๒,๑๐๐ ๑๔๔,๓๐๐ 
ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ICT (๑๐๕) ทัศนะศึกษา(๖๐) คณุธรรม –จริยธรรม(๑๑๕) ค่ายวิชาการ(๑๙๕) 

๔๙๖ (๒/๖๔) ๕๒,๐๘๐ ๒๙,๗๖๐ ๕๗,๐๔๐ ๙๖,๗๒๐ 
๕๔๖ (๑/๖๕) ๕๗,๓๓๐ ๓๒,๗๖๐ ๖๒,๗๙๐ ๑๐๖,๔๗๐ 

รวม ๑๐๙,๔๑๐ ๖๒,๕๒๐ ๑๑๙,๘๓๐ ๒๐๓,๑๙๐ 
รวม ม.ต้นและม.ปลาย

(๖๕) 
๒๖๔,๘๑๐ ๑๒๙,๑๒๐ ๒๔๑,๙๓๐ ๓๔๗,๔๙๐ 

ยอดยกมา(๖๔) - - - ๑๓๕,๙๘๐.๔๐ 
รวม ๒๖๔,๘๑๐ ๑๒๙,๑๒๐ ๒๔๑,๙๓๐ ๔๘๓,๔๗๐.๔๐ 

 
 
 



๔ 

 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประเภทของเงนิรายรบั 
 ๑.  เงนิงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรมาให้นักเรียนโดยตรงตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์นักเรียน ค่าหนังสือเรียน หรือกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น 
 ๒.  เงนิอดุหนนุ (จัดเป็นเงินงบประมาณ)  หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรมาให้โรงเรียนเป็นรายหัวของ
นักเรียน เพื่อด าเนินการตามงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนด าเนินการจัดสรรให้กลุ่ม
บริหารต่างๆ ในปีงบประมาณ  
 ๓.  เงนิระดมทรพัยากร (จัดเป็นเงินนอกงบประมาณ , รายได้สถานศึกษา )  หมายถึง เงินนอกงบประมาณ
ท่ีโรงเรียนเก็บจากนักเรียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์
ในการใช้จ่าย และโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบแล้ว 
 ๔.  เงนิอืน่ๆ  หมายถึง เงินนอกงบประมาณ ท่ีได้รับจากหน่วยงานนอกโรงเรียน เช่น อบจ.อบต. สท.หรือ
เงินท่ีเรียกเก็บจากนักเรียนเป็นการเฉพาะท่ีได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เช่น ค่าจัดกิจกรรมค่ายฯ  
เป็นต้น 
ประเภทของเงนิรายจ่าย 
 ๑.  งบด าเนินงาน  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายท่ีจะจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  ๑.๑  ค่าใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่นๆรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 
       ๑) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดต้ัง
หม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
       ๒) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
       ๓) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่า
ติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
       ๔) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 
       ๕) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พื้นฐาน 
       ๖) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่า
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
       ๗) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน 
       ๘) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 
       ๙) ค่าเบ้ียประกัน 
     ๑๐) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ๑๑) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 



๕ 

 
๒. ค่าสิ่งของท่ีส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก 
ค่าวัสดุ 

  ๑.๒ ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
      ๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
      ๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ๓) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน  
๕,๐๐๐  บาท  ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท 
      ๔) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงิน 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท 
      ๕) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
         ๑.๓ ค่าสาธารณปูโภค  หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  ตามรายการ ดังน้ี 
      ๑) ค่าไฟฟ้า 
      ๒) ค่าประปา  ค่าน้ าบาดาล 
      ๓) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงบัตรโทรศัพท์  
บัตรเติมเงินโทรศัพท์ 
      ๔) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น      
     ๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม 
เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่นค่าเคเบ้ิลทีวี  
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น 
 ๒.  งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่  รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจา่ยดังกล่าว 
  ๒.๑ ค่าครภุันฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
         ๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
๕,๐๐๐  บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
      ๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
      ๓) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมท้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมี
วงเงินเกินกว่า  ๕,๐๐๐  บาท 
      ๔) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      ๕) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
การวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมของ โรงเรยีนเทพสถิตวิทยา 
ความหมายของโครงการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของ "โครงการ" ว่าหมายถึง แผนหรือเค้า
โครงการตามท่ีก าหนดไว้ โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงในการวางแผนพัฒนาซึ่งช่วยให้เห็นภาพและทิศทางการ
พัฒนา ขอบเขตของการท่ีสามารถติดตามและประเมินผลได้ ส่วนความหมายอื่นท่ีอธิบายไว้คือ 



๖ 

 
แผนงาน (Programe) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มุ่งตอบสนองเป้าหมาย

เดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดท่ีชัดเจน และเป็นงานพิเศษ หรือแตกต่างไปจากงานประจ า
หรือปกติ (ประเวศ ยอดยิ่ง) 
 โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อยท่ีประกอบด้วยกิจกรรม หรืองานหลายงานท่ีระบุรายละเอียด
ชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินงาน พื้นท่ีในการ
ด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (หทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์) 
โครงการทีด่ีจะต้องมีลกัษณะ ดังนี้ 
 ๑.  สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงานและ นโยบายของ
ประเทศชาติได้ดี 

๓.  รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจกันท่ัวไป สะดวกต่อการด าเนินงานตาม
โครงการ  จะต้องสามารถตอบค าถาม ต่อไปน้ีได้  คือ 
   ๑. โครงการอะไร              →  ช่ือโครงการ 
  ๒. ท าไมต้องริเริ่มโครงการ                 →  หลักการและเหตุผล 
  ๓. ท าเพื่ออะไร                                      →  วัตถุประสงค์ 
  ๔. ปริมาณท่ีจะท าเท่าไร                           →  เป้าหมาย 
  ๕. ท าอย่างไร               →   วิธีด าเนินการ 
  ๖. จะท าเมื่อไร นานเท่าใด                →  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๗. ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้จากไหน           →  งบประมาณแหล่งท่ีมา 
  ๘. ใครท า               → ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๙. ท าท่ีไหน               →  สถานท่ีด าเนินการ 

๑๐. จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่             →  การประเมินผล 
๑๑. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แล้วจะได้เท่าไร → ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๔.  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
๕.  รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน ต้ังแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย 
๖.  ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
๗.  มีวิธีการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน 

ความสัมพันธ์ของนโยบาย /  แผนงาน/โครงการ/ งานและกิจกรรม 
: แนวทางในการปฏิบัติหรือตัดสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
: แผนงานท่ีก าหนดช่ือให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมีลักษณะงานไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ีประกอบด้วยกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน 

 
: ข้อก าหนด หรือรายละเอียดต่างๆ ของการด าเนินงานในอนาคตเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเกี่ยวเน่ืองเอื้ออ านวยซึ่งกันและกัน
และตอบสนองนโยบายเดียวกัน 

 
                            : งานเป็นส่วนย่อยท่ีจะท าให้โครงการส าเร็จ และกิจกรรมเป็น  
   การท าท่ีจะท า ให้งานส าเร็จ  

นโยบาย 

แผนงาน 

โครงการ 

งาน/
กิจกรรม 



๗ 

 
ข้อแนะน าการเขียนโครงการ 
๑.  ชื่อโครงการ 
 เป็นส่วนท่ีจะบอกให้ทราบว่าจะท าอะไรซึ่งจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงโดยท่ัวไป  ช่ือ
โครงการจะต้องแสดงลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ หรือลักษณะเฉพาะของโครงการหรือจุดมุ่งหมายของโครงการ (การต้ัง
ช่ือโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด สื่อความหมายได้อย่าง 
๒.  หลักการและเหตผุล 
 เป็นส่วนท่ีบอกให้ทราบว่า  ท าไมต้องท าโครงการนั้น ท าแล้วเกดิผลดอีะไร  และถ้าไม่ท าจะเกิดผลเสียหรือ
ความเสียหายอย่างไร รายละเอียดจะเป็นการกล่าวถึงท่ีมาของโครงการท่ีสะท้อนถึง ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
เช่น มาจากปัญหา มาจากความต้องการในการพัฒนา มาจากนโยบาย หรือจุดเน้น เป็นต้น  โดยแสดงถึงข้อมูล สถิติ 
เหตุผลรองรับท่ีมีน้ าหนัก เพื่อให้ผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
 การเขียนหลกัการและเหตผุล : 
 ย่อหน้าแรก  จะเขียนข้ึนต้นด้วย หลักการ / ทฤษฎี / นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีจะท า    
ซึ่งจะเป็นเน้ือหาสาระที่ส าคัญและจ าเป็นเพื่อท่ีจะใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานท่ีต้องการ 
 ย่อหน้าที่สอง บรรยายถึงสภาพปจัจุบันและปัญหา หรือเกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องการพัฒนาตามโครงการโดยมีข้อมูล 
สถิติประกอบ และสุดท้ายของย่อหน้าน้ี จะบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการ  ในการพัฒนา 
ซึ่งก็คือ ช่ือของโครงการท่ีจะท า 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็น
รูปธรรมหรือผลงาน หรืออาจกล่าวว่า การด าเนินงานตามโครงการน้ันต้องการให้เกิดอะไรข้ึน 
 การเขียนวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง  
บางโครงการเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ เขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม  วัตถุประสงค์
ของโครงการอาจจะมีมากกว่า ๑ ข้อได้ แต่ท้ังน้ีการเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากๆ อาจจะท าให้   
ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังน้ัน จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน-
ปฏิบัติได้-วัดได้เพียง ๑-๓ ข้อ   
ข้อส าคญัที่สุดจะเขียนเป็นข้อแรก 

ลักษณะของวัตถุประสงค์ทีด่ีมี ๕ ประการ หรือ SMART คือ 
๑.  S=Sensible      หมายถึง วัตถุประสงค์น้ันจะต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการ 
๒.  M=Measurebe หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีจะต้องวัดได้ในการด าเนินงานโครงการ 
๓.  A=Attainable หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
๔.  R=Reasonable  หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติ 
๕.  T=Time มายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาท่ีแน่นอนในการปฏิบัติงาน 

 ตัวอย่าง  ค าทีค่วรใช้ ในการเขียนวัตถุประสงค์ เป็นค ากริยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริง  เช่น  เพื่อให้สามารถ
อธิบาย /พรรณนา/ เลือกสรร /ระบุ/ สร้างเสริม/ ล าดับ /แยกแยะ /แจกแจง/ ก าหนดรูปแบบ /แก้ปัญหา/ เพื่อ
เผยแพร/่ เพื่อรณรงค์ /เพื่อขยาย / เพื่อปรับปรุง/เพื่อเพิ่ม/เพื่อลด 
 ค าที่ไม่ควรใช้  ในการเขียนวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อให้เข้าใจถึง ทราบถึง คุ้นเคยกับซาบซึ้งใน  รู้ซึ้ง 
ถึง  เช่ือ  สนใจ  เคยชิน ส านึก ยอมรับ  เป็นต้น 
๔.  เป้าหมาย 
 เป็นส่วนท่ีบอกถึงผลงานข้ันสุดท้าย หรือสิ่งท่ีต้องการให้เกิดข้ึนภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดระหว่างด าเนิน
โครงการ ในเชิงปริมาณ บอกจ านวนหรือร้อยละของคน สิ่งของ หรือผลงานท่ีจะได้จากการท าโครงการ  ในเชิง



๘ 

 
คณุภาพ  เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์  แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า  มีการระบุสิ่งทีต่้องการท าได้
ชัดเจน  และระบุเวลาที่ตอ้งการจะบรรล ุ
๕.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
 เป็นงานท่ีก าหนดข้ึนเป็นข้ันตอนตามล าดับก่อนหลังต้ังแต่ต้นจนจบโครงการ เพื่อใช้ปฏิบัติ       
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 งานหลักๆ ในการด าเนินโครงการอาจจะแบ่งได้เป็น ๓ ข้ันตอน ได้แก่ การเตรียมงาน การด าเนินงานและการ
ประเมนิผล หรืออาจจะแบ่งตามข้ันตอนของ PDCA ก็ได้แต่ละข้ันก็จะไปก าหนดงานอีกครั้งหน่ึง 
 ส าหรับรายละเอียดของแต่ละงานว่าจะต้องท าอย่างไร หรือมีรายละเอียดอย่างไร  จะก าหนด     
ในแผนปฏิบัติงานงานที่ก าหนดในโครงการควรจะเปน็งานหรอืกิจกรรมหลักๆที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
มิฉะนั้นจะมีงานหรือกิจกรรมมากเกนิไป 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาท่ีใช้ด าเนินงานเร่ิมต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 
๗.  งบประมาณด าเนนิโครงการ 
 เป็นการประมาณการรายจ่ายในการด าเนินการตามโครงการ โดยแสดงถึงรายจ่ายแต่ละรายการหรือแต่ละ
หมวด และแหล่งงบประมาณ  รวมท้ังทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
 การแจกแจงงบประมาณ จ าเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดชัดเจน เป็นหมวดย่อยฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์(*-ถ้ามี) เพื่อช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ 
  -  ค่าตอบแทน  คือ เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานให้ทางราชการตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด เช่น ค่าตอบวิทยากร ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เป็นต้น 
  -  ค่าใช้สอย  คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร 
๘.  หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ระบุช่ือหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ /กิจกรรมให้ชัดเจน ครบถ้วน 
๙.  สถานที่ด าเนินการ 
 เป็นการระบุสถานท่ีต้ังของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมน้ันจะท า ณ สถานท่ีแห่งใด เพื่อสะดวกต่อการ
จัดเตรียมสถานท่ีให้พร้อมก่อนท่ีจะท ากิจกรรมน้ันๆ 
๑๐.  การติดตามและประเมินผล 
 เป็นส่วนท่ีแสดงถึงวิธีการก ากับติดตาม การควบคุม และประเมินผลการด าเนินโครงการโดยใช้ ตัวบ่งช้ีเป็นตัว
ก ากับ ระบุวิธีการท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน รวมท้ังใช้เครื่องมือในการวัด   การติดตามและประเมินผล
ท าได้ท้ังก่อนระหว่างและหลังสิ้นสุดโครงการ หรือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ี 
 ๑. การประเมินกอ่นด าเนนิโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ รวมท้ังปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ประเมินความต้องการ การประเมินความเป็นไปได้ การวิเคราะห์นโยบาย เป็นต้น 
 ๒. การประเมินระหว่างด าเนนิโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ เช่น การสังเกต การสอบถามความ
คิดเห็น หรือโดยการทดสอบ เป็นต้น 
 ๓. การประเมินสิน้สดุโครงการ เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลพัธ์ว่าเป็นไปตามก าหนดไว้ในโครงการ
หรือไม่ เช่นการทดสอบ การสอบถาม การประเมินสภาพจริง เป็นต้น 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 เป็นการระบุถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะมีท้ังผลทางตรง เช่น ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๕ 
ช้ิน และผลทางอ้อม หรือผลกระทบ เช่น นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเผยแพร่ผู้อื่นได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่า ใคร
จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบน้ันและได้รับในลักษณะใด ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในแง่การสร้าง



๙ 

 
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องสอดคล้อง หรือเป็นเหตุเป็นผลกันกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (มิใช่คัดลอก
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่) 
 
                                                                                                    เอกสารล าดับที่..... 
ตารางวิเคราะห์ความสมบูรณ์/ความถูกต้องของโครงการกลุ่ม........................................................ 
 ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในเนื้อหา ดังนี้ 

 
ประเด็นโครงการ 

 

ผลการวิเคราะห ์

มี ไม่มี 
สมบูรณ ์ ไม่สมบูรณ ์

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑  ความถูกต้อง ชัดเจน  
๑.๒  อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ         
๑.๓  สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒. หลักการ 
และเหตุผล 

๒.๑ แสดงความเป็นมา               
๒.๒ มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๒.๓ บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓. วัตถุประสงค ์ ๓.๑ บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังด าเนินโครงการ 
๓.๒ มีความเป็นไปได้ 
๓.๓ สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๔. เป้าหมาย ๔.๑ แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
๔.๒ ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
๔.๓ ระบุจ านวนหรือวันเวลาสถานที่ที่ด าเนินการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๕. กิจกรรม 
วิธีด าเนินงาน 

๕.๑ ล าดับกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ครบวงจร P-D-C-A 
๕.๒ กิจกรรมระบุวันเวลาท่ีด าเนินการ 
๕.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๖. ระยะเวลา ๖.๑ บอกระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ    
๗. รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

๗.๑ การเขียนงบประมาณค านึงถึงความประหยัด 
๗.๒ งบประมาณท่ีค านวณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
๗.๓ ความคุ้มค่า เหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ ๘.๑ บอกผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน    
๙. สถานที่ ๙.๑ บอกสถานที่ด าเนินการ    
๑๐. การประเมินผล ๑๐.๑ บอกตัวชี้วัดสามารถวัดได้         

๑๐.๒ ระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
๑๐.๓ บอกวิธีการที่จะประเมิน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๑.๑ บอกผลที่คาดว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ 
๑๑.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(Outcomes) 
๑๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ปัญหาที่พบเก่ียวกับการเขียนโครงการ 

 ลงช่ือ                         ผู้วิเคราะห์โครงการ       ลงช่ือ                     ผู้ตรวจสอบผลการวิเคราะห์โครงการ                        
         ........./.............../...........                               ........./.............../...........   
                                      ลงช่ือ                      หัวหน้ากลุ่มงาน 
                                         ........./.............../...........   
 



๑๐ 

 
 ๑. โครงการท่ีก าหนดขึ้น ไม่ได้แสดงถึงปัญหาท่ีต้องการจะแก้ไขอย่างแท้จริง ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการอย่างจริงจัง แต่ให้ความส าคัญกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จึงคิดหาทางใช้งบประมาณให้
หมดเท่านั้น 
 ๒. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์มากเกินไป ควรมีเพียง ๑-๓ ข้อเพียงพอแล้ว ไม่ว่าโครงการนั้นจะมีขนาด
เล็กหรือใหญ่ก็ตาม 
  ๒.๒ ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมการด าเนินการของโครงการคือ วิธีด าเนินงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน บางครั้งจะพบว่ามีการน า
กิจกรรมในโครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งไม่ถูกต้อง 
 ๓. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย หรือเกณฑ์วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ซึ่งมักมีปัญหาความสับสนการเขียนระหว่างเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
ก าหนดเป้าหมายหรือวัดผลส าเร็จของผลผลิตต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่เป็นเชิง
คุณภาพและปริมาณท่ีคาดว่าจะให้เกิดขึ้น ในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อง่ายในการปฏิบัติและสะดวกในการ
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จของโครงการ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

 
โครงการ  ค่ายวิชาการ 
แผนงาน       กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่  ๒.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

๓.  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ป ี
ข้อท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดผลและ   

ประเมนิผล 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุดโครงการของสพฐ.   
-  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน  
ข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน       

ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ              

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



๑๓ 

 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา                 
และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น        
และแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน โดยวิธีท่ีหลากหลาย  เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  หรือการท างาน  เพื่อให้เกิดความรู้เต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการค่ายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่า
เป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดี และยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนิน
โครงการจึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้วมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่า
ร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ ค่ายกีฬานักเรียน 

๒.๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการกีฬา 
    ๒.๒ ค่ายวัฒนธรรม  

๒.๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพดา้นทักษะ ฝีมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 
๒.๓ ค่ายภาษาไทย 

๒.๓.๑ เพื่อประเมินทักษะการอ่านการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๓.๒ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียนได้คล่อง 

๒.๔ ค่ายภาษาอังกฤษ 
๒.๔.๑ เพื่อประเมินทักษะการอ่านการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๔.๒ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียนได้คล่อง 

๒.๕ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 
 ๒.๕.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 

๒.๖ ค่าย GIFTED 
 ๒.๖.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์         
และคณิตศาสตร์ 

๒.๗ ค่าย STEM 
 ๒.๗.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ ๔ สหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 



๑๔ 

 
๒.๘ ค่าย ISME 

๒.๘.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์              
และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 

๒.๙ ค่าย EIS 
๒.๙.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์           

เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 
 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ค่ายกีฬานักเรียน 
(๑) ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการกีฬาและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๒ ค่ายวัฒนธรรม  
(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ ฝีมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 

ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๓ ค่ายภาษาไทย 

(๑) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน           
การเขียนร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๔ ค่ายภาษาอังกฤษ 
(๑) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน            

การเขียนร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๕ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๖ ค่าย GIFTED 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๗ ค่าย STEM 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนโดยเน้นการบูรณาการ ๔ สหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๘ ค่าย ISME 
(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์           

และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๙ ค่าย EIS 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ค่ายกีฬานักเรียน 
(๑) ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการกีฬาและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ระดับดี 

๓.๒.๒ ค่ายวัฒนธรรม  
(๑) ผู้เรียนมีศักยภาพด้านทักษะฝีมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม ระดับดี 



๑๕ 

 
๓.๒.๓ ค่ายภาษาไทย 

(๑) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน       
การเขียน ระดับดี 

๓.๒.๔ ค่ายภาษาอังกฤษ 
(๑) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน         

การเขียน ระดับดี 
๓.๒.๕ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 

(๑) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ระดับดี 
๓.๒.๖ ค่าย GIFTED 

 (๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับดี 
๓.๒.๗ ค่าย STEM 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนโดยเน้นการบูรณาการ ๔ สหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับดี 

๓.๒.๘ ค่าย ISME 
(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์                  

และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ระดับดี 
๓.๒.๙ ค่าย EIS 

(๑) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์            
เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ระดับดี 
๔.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ค่ายกีฬานักเรียน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นายพชร  รอดไธสง 
และครูในกลุ่มสาระฯ ๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่ายวัฒนธรรม 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นางสาววิจิตรา หล้าอยู่ 
นางสาวสุภาพร เพชรสาย ๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่ายภาษาไทย 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นางสาวธนวรรณ  
กินขุนทด 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 



๑๖ 

 
ค่ายภาษาอังกฤษ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นางสาวนินรดา  
ทัดเท่ียง 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นางสาวพันธกานต์ 
แข็งขัน ๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

 
ค่าย GIFTED 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นายวันชัย พุแค, 
นางสาวสุภาวดี ไพสาร 
 

๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่าย STEM 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นางสาวพันธกานต์ 
ขันแข็ง, นางสุภาพร 
พร้าเพรียง 
และครูในกลุ่มสาระฯ 

๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่าย ISME 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นายคมสัน มณีศรี, 
นายจุฑาวัชร คงเมือง 
 

๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

ค่าย EIS 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ นายนฤชัย จ่างศรี, 
นางสาวเมธาวี กุศลมา ๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 



๑๗ 

 
๕.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ  รวม ๑,๑๑๐,๓๗๘.๗๐ บาท    ดังรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ 
ค่ายกีฬานักเรียน งบประมาณ จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท  

ค่ายวัฒนธรรม งบประมาณ จ านวน  ๗๕๘,๓๖๘.๗๐ บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่ายวัฒนธรรม 
 - ค่าจัดจ้างท าอาหาร 

และอาหารว่างนักเรียน 
- ๖๕๘,๓๖๘.๗๐ - - ๖๕๘,๓๖๘.๗๐ 

- ค่าวัสดุจัดค่าย - - ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๖๕๘,๓๖๘.๗๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๗๕๘,๓๖๘.๗๐ 

ค่ายภาษาไทย งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

ค่ายภาษาอังกฤษ งบประมาณ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงินนอก 

๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
 - ห่วงพร้อมตาข่ายบาสเกตบอล - - ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

- ค่าตาข่ายเทเบิลเทนนิส - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
- ป้ายไวนิล - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
- กระดาษ A๔ - - ๑,๔๐๐  ๑,๔๐๐ 
- ค่าจ้างเหมาท าอาหาร - ๖๖,๖๐๐ - - ๖๖,๖๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๖๖,๖๐๐ ๑๓,๔๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่ายภาษาไทย 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 



๑๘ 

 
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ งบประมาณ จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  

ค่าย GIFTED งบประมาณ จ านวน  ๕๘,๐๐๐ บาท  

ค่าย STEM งบประมาณ จ านวน  ๕๘,๐๐๐ บาท 

 
ค่าย ISME งบประมาณ จ านวน  ๕๘,๐๐๐ บาท  

 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- ค่าวัสดุ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่าย GIFTED 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- ค่าวัสดุ - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๕๘,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่าย STEM 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- ค่าวัสดุ - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๕๘,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่าย ISME 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- ค่าวัสดุ - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๕๘,๐๐๐ 



๑๙ 

 
ค่าย EIS งบประมาณ จ านวน  ๕๘,๐๐๐ บาท 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   

๗.๑ เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ๓๖๓,๔๗๐ บาท 
๗.๒ เงินอุดหนุนรายหัว ๗๔๖,๘๙๘.๗๐ บาท (ค่ายวัฒนธรรม,ค่ายGIFTED,ค่ายSTEM,ค่ายISME,ค่ายEIS) 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑. ปัจจัยความเสี่ยง    
งบประมาณไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ควรวางแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ประหยัดและเกิดความคุ้มค่า 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ ค่ายกีฬานักเรียน 
     (๑) ผู้เรียนตัวแทนโรงเรียน ได้พัฒนาศักยภาพ     
ด้านการแข่งขัน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ค่ายพัฒนา 
  

แบบลงเวลา 
 
  

ร้อยละ ๑๐๐ 

๙.๑.๒ ค่ายวัฒนธรรม 
     (๒) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ ฝีมือ        
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 
๙.๑.๓ ค่ายภาษาไทย 
     (๓) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
๙.๑.๔ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 
     (๔) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ 
๙.๑.๕ ค่ายภาษาต่างประเทศ 
     (๕) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมค่าย EIS 
 - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน

จ านวน ๓ มื้อ จ านวน ๑๐๐ คน 
- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๓๘,๐๐๐ 
 

- ค่าวัสดุ - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๕๘,๐๐๐ 



๒๐ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๑.๖ ค่าย GIFTED  
    (๖) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์         
และคณิตศาสตร์ 
๙.๑.๗ ค่าย STEM 
    (๗) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนโดยเน้น
การบูรณาการ ๔ สหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๙.๑.๘ ค่าย ISME 
    (๘) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 
๙.๑.๙ ค่าย EIS 
    (๙) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 
๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ ค่ายกีฬานักเรียน 
     (๑) ผู้เรียนตัวแทนโรงเรียน ได้พัฒนาศักยภาพ          
ด้านการแข่งขัน 

ประเมินศักยภาพ
ของนักเรียนท่ี 
เข้าร่วมค่าย 
 
 

แบบประเมิน
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๒.๒ ค่ายวัฒนธรรม 
     (๒) ผู้เรียนได้แสดงออกด้านทักษะ ฝีมือ           
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงาม 
๙.๒.๓ ค่ายภาษาไทย 
     (๓) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
๙.๒.๔ ค่ายภาษาต่างประเทศ 
     (๔) ผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่องในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
๙.๒.๕ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 
     (๕) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
๙.๑.๖ ค่าย GIFTED  
    (๖) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
  ๙.๑.๗ ค่าย STEM 
    (๗) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนโดยเน้น
การบูรณาการ ๔ สหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 



๒๑ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

  ๙.๑.๘ ค่าย ISME 
    (๘) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 
  ๙.๑.๙ ค่าย EIS 
    (๙) ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดย ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีระดับประเทศ ท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
           (นายไพฑูรย์  มณีจันทร์)  
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 
โครงการ   สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาด้วยระบบ ICT 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
       ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒  
ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๔ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ชุดโครงการของสพฐ.  
ข้อท่ี ๓ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาส าหรับสพท. 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้อท่ี ๕ ICT เพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงเรียน   
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ 
วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนด
ท่ีเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย 
เพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
และเพื่อลดภาระ  ค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/
บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ได้แก่ การ



๒๓ 

 
ให้บริการสืบค้นความรู้ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าส่ือ รายงาน การ
น าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ช่ัวโมง/ปี/คน  โดยปีการศึกษาท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถด าเนินการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวได้เต็มท่ีโดยการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมล่าช้ากว่าก าหนด ๖ เดือนจากผู้ให้บริการ (ตุลาคม 
๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙) และการพัฒนาระบบเครือข่ายล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากการประสานงานร้านผู้ให้
บริการ แต่ระบบเครือข่ายเดิมมีอายุการใช้งานนานเกิน ๓ ปีจึงต้องมีการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงพัฒนาระบบ 
จึงจะได้มีการพัฒนาในระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐานให้ครอบคลุม และต่อเนื่องส าหรับบริการ
ด้านอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศนักเรียนตามก าหนดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ 
ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒.๓ พัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ

โรงเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๒ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๒.๒  โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนาวงจรระบบอินเตอร์เน็ต  นายนิคม  บัวสิม 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๒ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา  นายนิคม  บัวสิม 
๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 



๒๔ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๓ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของผู้เรียน  นายนิคม  บัวสิม 
๓.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๓.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๔ ประชุมปฏิบัติการท าสื่อ DLIT ก.ย. ๖๕ นายนิคม  บัวสิม 
๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ 
๔.๒ ประชุมปฏิบัติการในรูปแบบ PLC ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ   จ านวน  ๒๖๔,๘๑๐  บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พัฒนาวงจรระบบอินเตอร์เน็ต 
 เช่าวงจรอินเตอร์เน็ตรายเดือน 

- เดือนละ ๒,๗๘๒  บาท   
จ านวน  ๑๒  เดือน 

- ๓๓,๓๘๔ - - ๓๓,๓๘๔ 

๒ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 
 - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

- ระบบ Fiber Optic 
- Access Point 

- ๒๓๑,๔๒๖ - - ๒๓๑,๔๒๖ 

๓ ประชุมปฏิบัติการท าสื่อ DLIT/DLTV 
 - ประชุมปฏิบัติการในรูปแบบ PLC - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - ๒๖๔,๘๑๐ - - ๒๖๔,๘๑๐ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT งบเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ๒๖๔,๘๑๐ บาท 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
ความไม่แน่นอนของค่าครุภัณฑ์และวัสดุ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การค านวณค่าใช้จ่ายสืบราคาจากตลาดให้เหมาะกับงบประมาณ 

 



๒๕ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
    ๙.๑.๑ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไป 

 
ประเมินผลงาน
ของผู้เรียน 

 
แบบประเมินผล
งานผู้เรียน 

 
ร้อยละ ๘๒ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๙.๒.๑ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ 
     ๙.๒.๒ โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ประเมินผลงาน
ของผู้เรียน 

 
แบบประเมินผล
งานผู้เรียน 

 
ดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น            
และพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันทักษะต่างๆ ในระดับสากลต่อไป 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                 (นายนิคม  บัวสิม) 
    
ลงช่ือ............................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ                       

          (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
        (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
โครงการ  พัฒนาความเป็นเลิศทักษะวิชาการนักเรียนสู่สากล 
แผนงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 สอดคล้องกับแผนฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดผล 
และประเมินผล 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ชุดโครงการของสพฐ.  
 – การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
 



๒๗ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลัก สูตรสถานศึกษา                              
และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น               
และแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ                         
จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด             
ของผู้เรียน โดยวิธีท่ีหลากหลาย เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือการท างาน เพื่อให้เกิดความรู้                               
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน               
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย 

กลุ่มงานวิชาการ จึงด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทักษะวิชาการนักเรียน  กิจกรรม                   
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันทักษะ          
ทางวิชาการ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มงานวิชาการจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๒.๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้น าสู่สากล 

 
๓.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ ผู้เรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และหรือเหรียญทองรวมกันคิดเป็น ร้อยละ ๙๒ ของ
จ านวนกิจกรรมท่ีส่งแข่งขัน 

๓.๑.๒ ผู้เรียนตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและหรือประเทศ           
คิดเป็น ร้อยละ ๗๒ ของจ านวนกิจกรรมท่ีโรงเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขัน  
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน และเหรียญทอง 

๓.๒.๒ ผู้เรียนตัวแทนของโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคหรือ
ระดับประเทศได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงินและหรือเหรียญทอง 
 
 
 
 



๒๘ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ  นางสาวดุจดาว  

พงศ์สุวรรณ ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ 
๒. อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑๐ ต.ค. ๖๔ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ ๑๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค.๖๔ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ม.ค. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ     ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ม.ค.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ  รวม ๑๒๐,๐๐๐.๔๐ บาท    ดังรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ 

 
๗.  แหล่งงบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง    

งบประมาณไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
     ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   

ควรวางแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ประหยัดและเกิดความคุ้มค่า 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 

๙.๑.๑ ผู้เรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
โรงเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน    
และเหรียญทองรวมกันคิดเป็นร้อยละของจ านวน
กิจกรรมท่ีส่งแข่งขัน 

๙.๑.๒ ผู้เรียนตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับภาคและหรือประเทศ คิดเป็น
ร้อยละของจ านวนกิจกรรมท่ีโรงเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขัน 

 
ประเมินผลการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 
 

 
แบบ
ประเมินผลการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการ 
 

 
ร้อยละ ๙๒ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๗๒ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่าจัดจ้างท าอาหาร เครื่องด่ืม
และอาหารว่างนักเรียน   

- ๗๔,๒๐๐ - - ๗๔,๒๐๐ 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน 

- - ๔๕,๘๐๐.๔๐ - ๔๕,๘๐๐.๔๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๗๔,๒๐๐ ๔๕,๘๐๐.๔๐ - ๑๒๐,๐๐๐.๔๐ 



๒๙ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ ผู้เรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้เปน็ตัวแทน

โรงเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน  
และเหรียญทอง 

๙.๒.๒ ผู้เรียนตัวแทนของโรงเรียน ท่ีเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคหรือ
ระดับประเทศได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงินและหรือ
เหรียญทอง 

 

 
เหรียญเงิน 
และ 
เหรียญทอง 
 
ระดับเหรียญ
เงินและหรือ
เหรียญทอง 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน                    
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   

๑๐.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
            (นายไพฑูรย์  มณีจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 
โครงการ  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขนักีฬาภายนอก 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
          สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
 ข้อท่ี  ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อท่ี  ๕  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี  ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้                   
การวัดประเมินผล   
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อท่ี  ๑  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 ชุดโครงการของสพฐ.  นักเรียนไทยสุขภาพดี   
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักโรงเรียน                                                                             
 ข้อท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                            
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา                                                                                                                  
 มาตรฐานข้อที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ข้อท่ี  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๐ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสู่ “สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน 
(Green Society) ใหค้วามส าคัญกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดข้ึนในทุกมิติ ท้ังมิติ ทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย         
และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดไป แนวคิดพื้นฐาน “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนายึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยเฉพาะเรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท มีการ
พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามี
หน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโครงการพัฒนาศักยภาพ



๓๑ 

 
ทางด้านกีฬา เป็นโครงการท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเพิ่มทักษะด้านกีฬา  
ส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมโดยอาศัยกีฬาเป็นส่ือกลาง เพื่อพัฒนาการท่ีดี
ของผู้เรียน ท าให้นักเรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ                
ทางร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและมีลักษณะจิตสังคม เป็นเสมือนการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
สอดคล้องกับสาระเนื้อหาต่อเนื่องกันท้ังหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้วมาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ตามแผนการด าเนินงาน 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร้อยละ ๘๙  
๓.๑.๒ นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ ๘๙ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อยู่ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๒ นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
๔. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 
 นายพชร  รอดไธสง 

นายณัฐพงษ์  กาบค า 
ว่าท่ี ร้อยตรีหญิง
ยศสรัล  ช่ืนอารมย์ 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ๑ ธ.ค.๖๔ 
๑.๒ ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๒- ๕ ธ.ค.๖๔ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑๒ - ๒๐ ธ.ค.๖๔ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ม.ค.๖๕ 

๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา  นายพชร  รอดไธสง 
นายณัฐพงษ์  กาบค า 
 
 
 

๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ๒ ส.ค.๖๔ 
๒.๒ ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๓ -๖ ส.ค.๖๔ 
๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑๐ - ๓๑ ส.ค.๖๔ 
๒.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๔ 

๓ ค่าไปราชการอื่นๆ ของบุคลากร ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ นายพชร  รอดไธสง 



๓๒ 

 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕  
   
๖. งบประมาณ จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ   

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว 
  
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
๘.๑.๑  ความพร้อมของนักกีฬา  การเตรียมตัวของผู้ฝึกสอน 
๘.๑.๒  ระยะเวลาของการแข่งขัน  ไม่เอื้ออ านวยในการเข้าร่วม 
๘.๑.๓  สภาพอากาศ  ซึ่งควบคุมไม่ได้ 

๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๘.๒.๑  เมื่อรู้วันเวลาห้วงของการแข่งขัน  ให้เตรียมนักกีฬา  เตรียมฝึกซ้อม 
๘.๒.๒  ปรับเปล่ียนเวลาของกิจกรรมโรงเรียน  ส่งเข้าร่วมตามรายท่ีพร้อม 
๘.๒.๓  เช็คสภาพอากาศในการจัดกิจกรรม  เตรียมความพร้อมในการรับมือสภาพอากาศ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ มีสุขภาวะทางร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

 
ส ารวจสุขภาพ 

 
แบบส ารวจ
สุขภาพ 

 
ร้อยละ ๘๙ 

๙.๑.๒ ปฏิบัติตนในการรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ ๘๙ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงินนอก 

๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
 - ค่าจ้างเหมาท าอาหาร - ๑๑๕,๖๗๖ - - ๑๑๕,๖๗๖ 

รวม - ๑๑๕,๖๗๖ - - ๑๑๕,๖๗๖ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
 ค่าน ามันเช้ือเพลิง - ๑๔,๓๒๔ - - ๑๔,๓๒๔ 

รวม - ๑๔,๓๒๔ - - ๑๔,๓๒๔ 
๓ ค่าเดินทางไปราชการอื่นๆ 
 - ประชุม /อบรม   - - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - ๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๓๐,๐๐๐ 



๓๓ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๑.๓ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆตามแผนการ
ด าเนินงาน 

 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

 
ร้อยละ ๘๙ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

 
ส ารวจสุขภาพ 

 
แบบส ารวจ
สุขภาพ 

 
ดีเย่ียม 

 
๙.๒.๒ นักเรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ 

สอบถาม แบบสอบถาม ดีเย่ียม 

๙.๒.๓ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

สอบถาม แบบส ารวจ ดีเย่ียม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
๑๐.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพท้ังร่างกายและจิตใจ สมบูรณ์แข็งแรง 
๑๐.๓ ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  ตามท่ีตนเองมีคาวมสนใจ 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
            

ลงช่ือ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายพชร    รอดไธสง) 
             
ลงช่ือ...........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
       
ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร)                                                                  
         ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
โครงการ   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
       ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒  
ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๔ การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ชุดโครงการของสพฐ.  
ข้อท่ี ๓ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาส าหรับสพท. 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้อท่ี ๕ ICT เพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงเรียน   
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ วรรค
หนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนด
ท่ีเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยจัดท าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่
ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย 
เพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการ
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ได้แก่ การให้บริการ



๓๕ 

 
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าส่ือ รายงาน การน าเสนอข้อมูล                     
การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
น้อย ๔๐ ช่ัวโมง/ปี/คน  โดยปีการศึกษาท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถด าเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้เต็มท่ี                    
โดยการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมล่าช้ากว่าก าหนด ๖ เดือนจากผู้ให้บริการ (ตุลาคม ๒๕๕๘-เมษายน 
๒๕๕๙) และการพัฒนาระบบเครือข่ายล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากการประสานงานร้านผู้ให้บริการ แต่ระบบ
เครือข่ายเดิมมีอายุการใช้งานนานเกิน ๓ ปีจึงต้องมีการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงพัฒนาระบบ จึงจะได้มีการ
พัฒนาในระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐานให้ครอบคลุม และต่อเนื่องส าหรับบริการด้าน
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศนักเรียนตามก าหนดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ  
ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒.๓ พัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี               

ของโรงเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๒ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  
มีประสิทธิภาพได้ในระดับดี  

๓.๒.๒  โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนาวงจรระบบอินเตอร์เน็ต  นายนิคม  บัวสิม 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๑.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

๒ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา  นายนิคม  บัวสิม 



๓๖ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๒.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

๓ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของผู้เรียน  นายนิคม  บัวสิม 
๓.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๓.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

๔ ประชุมปฏิบัติการท าสื่อ DLIT ก.ย.๖๕ นายนิคม  บัวสิม 
๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๖๔ 
๔.๒ ประชุมปฏิบัติการในรูปแบบ PLC ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ   จ านวน  ๕๑๕,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พัฒนาระบบหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา 
 - คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Rack, Switch Hub, LAN 

- ๕๑๕,๐๐๐ - - ๕๑๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๕๑๕,๐๐๐ - - ๕๑๕,๐๐๐ 
**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  ๕๑๕,๐๐๐ บาท 
                            
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง    
ความไม่แน่นอนของค่าครุภัณฑ์และวัสดุ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
การค านวณค่าใช้จ่ายสืบราคาจากตลาดให้เหมาะกับงบประมาณ 

 
 
 
 



๓๗ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 

๙.๑.๑. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไป 

 
ประเมินผลงาน
ของผู้เรียน 

 
แบบประเมินผล
งานผู้เรียน 

 
ร้อยละ ๘๒ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารได้ 
๙.๒.๒ โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ประเมินผลงาน
ของผู้เรียน 

 
แบบประเมินผล
งานผู้เรียน 

 
ดี 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
และพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันทักษะต่างๆในระดับสากลต่อไป 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (นายนิคม  บัวสิม) 

 
ลงช่ือ...........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ                       

               (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
        (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 
โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓.  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
 ข้อท่ี ๕ การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี ๑ การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี ๔ การเจริญเติบโตเพื่อเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัด              
และประเมินผล 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี ๑ การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อท่ี ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
 ชุดโครงการของ สพฐ.  
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน  
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 



๓๙ 

 
๑. หลักการและเหตุผล    

การจัดการโครงการทัศนศึกษาเป็นการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ตามหลักการท่ีว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม การจัดโครงการทัศนะ
ศึกษาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จึงเป็นการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับนโยบายของรัฐ และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยโครงการนี้มุ่งหวังผลส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ี
แสดงออกทางความรู้ ความสามารถ และทักษะตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมในโครงการแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือจัดให้คณะครูน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและยังส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย  
     กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ปรับปรุง เพราะยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ใน
ระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย              
สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ  
๓.๑.๑ นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๒ นักเรียน สามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีท่ีได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้ตามแบบรายงาน

การศึกษาแหล่งเรียนรู้  ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๓ นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้                       

พร้อมท้ังเสนอแนะวิธกีารแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๘๙ 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีท่ีได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้                               

ได้ตามแบบรายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๓.๓.๓ นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้                             

พร้อมท้ังเสนอแนะวิธกีารแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 



๔๐ 

 
๔. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  นางสุกัญญา โพชะกะ 

นางสาวสุภาวดี ไพศาล 
นางสาวศรัญญา มหาอ้น 
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ 
นายจุฑาวัชร คงเมือง 
นายคุณากร อุเทนสุต 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี 
นางสาวพิชญ์นรี นารี 
นางสาวนินรดา ทัดเท่ียง 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ 

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 
นางปัญจวรรณ ชุ่มเมืองปัก 
นางสาวสุรางคนางค์  
พวกดอนเค็ง 
นายณัฐพงษ์ กาบค า 
นางสาวพรไพลิน ภักดีศิริ 
นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์ 
นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ  

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ว่าที่ ร.ต.หญิงยศรัล ช่ืนอารมย์ 

นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า 
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 
นางสาวบุศมาศ พงษ์สะพัง  
นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ 
นายอิสรพันธ์ คชลัย 
นางสาวนวพร ทูลขุนทด 
นางสาวละลิตา แกมขุนทด 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  นายวันชัย พุแค 

นายกวิน เฮงขวัญ 
นายนิคม บัวสิม 
นางสุภาพร พร้าเพรียง 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 



๔๑ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  นายคมสัน มณีศรี 
นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน 
นางสาวเมธาวี กุศลมา 
นายนฤชัย จ่างศรี 
นายประวัติ ปรือทอง 
นางจันสุดา ใกล้กลาง 
นายวัฒนนท์ วรรณประเขา 
นายฉกาจ ภูถมทอง 
นางสาวสุภาพร เพชรสาย 

ทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ ์

นางสาวพิฐชญาณ์   
พลอยกระโทก 
นางสาวมัลลิกา วิชาผา 
นายชาลี สายงาม 
นายภวพล หลงพวง 
นายอุทิศ หนูเสน 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  นางอุมาพร   ศรีสารคาม 

นางสาวกรรณิกา  ลิกัลป์ตา 
นายพชร รอดไธสง 
นายสาววิจิตรา หล้าอยู ่
นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ 
นางสาววัชราภรณ์    
นวลชัยภูมิ 
นางสาวดวงสุดา  นาเจริญ 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  
๑.๒  อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕  

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕  ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 
๖. งบประมาณ    จ านวน ๑๒๙,๑๒๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท  

  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท  

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท 

    
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมทัศนะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 

ที่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินนอก รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
๑ กิจกรรมทัศนะศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ๓ 

ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ กิจกรรมทัศนะศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ๔ 
ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 



๔๓ 

 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ งบประมาณ  จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท  

   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๑,๕๒๐ บาท  

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
๗. แหล่งงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยเสี่ยง 
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตรวจสอบพาหนะท่ีใช้เดินทางและสภาพภูมิอากาศให้ละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตาม 

ระเบียบการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑.เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
๙.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
๙.๑.๓ นักเรียน สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ท่ีได้รับ
จากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้ตามแบบรายงาน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๙.๑.๔นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พร้อมท้ัง
เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
ตรวจสอบจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
ประเมินรายงาน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
แบบลงช่ือเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
แบบประเมินรายงาน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ร้อยละ ๘๙ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๙ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ กิจกรรมทัศนะศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ๕ 
ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ กิจกรรมทัศนะศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่  ๖ 
ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสาร 
จ านวน ๓ คัน 

- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

ค่าอาหาร - ๑๑,๕๒๐ - - ๑๑,๕๒๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๕๒๐ - - ๒๑,๕๒๐ 



๔๔ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ นักเรียนท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
๙.๒.๒ นักเรียน สามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีท่ี
ได้รับจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้ตามแบบ
รายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๙.๒.๓ นักเรียน สามารถอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ พร้อม
ท้ังเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้ 

 
ตรวจสอบจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
ประเมินรายงาน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
แบบลงช่ือเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
แบบประเมินรายงาน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 

 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนได้เรียนรู้การอยูร่่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ) 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ)   
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                               
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ                                                                                
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง                                                                                       
ผลผลิตที่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ                                                                                       
  ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     

ข้อท่ี ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                   
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )     
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
ข้อท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาธิบาลในสังคมไทย   
ข้อท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี   ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )    
ข้อท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ การวัด            

และประเมินผล 
ข้อท่ี ๓ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงาน           

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน  
ข้อท่ี ๗ การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา                       
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ                                                    
ข้อท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  การวัดประเมินผล 
ข้อท่ี ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ข้อท่ี ๖ พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

     ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุดโครงการของ สพฐ. 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
- พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษาบการศึกษาภาคบังคับ                                                             
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน  

           ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน       
ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน     

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 



๔๖ 

 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา  
ข้อท่ี ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อท่ี ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อท่ี ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ข้อท่ี ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผล         

มาพัฒนานักเรียน 
ข้อท่ี ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ี สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งท่ีก าหนดให้ด าเนินการ คือเรื่อง ความรู้ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  การจัดกระบวนการเรียน ให้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น  รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันถึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ  
ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มา



๔๗ 

 
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน    
๒.๒ เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน    
๒.๓ เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
๒.๔ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม                    
๒.๕ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๖ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  
๒.๗ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน  
๒.๘ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ          

ทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย        
๒.๙ เพื่อให้มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  

ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง     
๒.๑๐ เพื่อให้มีการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ       
๒.๑๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                          
๒.๑๒ เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
๒.๑๓ เพื่อให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน    
๒.๑๔ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม  
๒.๑๕ เพื่อพัฒนาผลการเรียนเฉล่ียระดับดีขึ้นไป 
๒.๑๖ เพื่อให้มีการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านชีวิต, สังคม                        

ผ่านรายวิชา IS 
๒.๑๗ เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๒.๑๘ เพื่อให้ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. เป้าหมาย           
     ๓.๑ ด้านปริมาณ           

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ร้อยละ ๗๖ 
๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับช้ันร้อยละ  ๗๖ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ร้อยละ ๗๖ 
๓.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม             

ร้อยละ ๗๖ 
๓.๑.๕ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ

ตามหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ ๗๖  



๔๘ 

 
๓.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๘๖ 
๓.๑.๗ ผู้เรียนมีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๖ 
๓.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  ร้อยละ ๗๙     
๓.๑.๙ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น             

ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  ร้อยละ  ๗๙ 
๓.๑.๑๐ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ร้อยละ  ๗๙ 
๓.๑.๑๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก

ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  ๗๙ 
๓.๑.๑๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ร้อยละ  ๗๙ 
๓.๑.๑๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน              

ร้อยละ  ๗๙       
๓.๑.๑๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๒           
๓.๑.๑๕ นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๗๒            
๓.๑.๑๖ นักเรียนมีการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านชีวิต  สังคม 

ผ่านรายวิชา IS ร้อยละ ๗๕ 
๓.๑.๑๗ พัฒนานักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐            
๓.๑.๑๘ ครูจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ  ๙๐            

๓.๒ ด้านคุณภาพ           
๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน                                           

ในระดับดี 
๓.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม  ใน

ระดับดี 
๓.๒.๕ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ

ตามหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น  ในระดับดี  
๓.๒.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  ในระดับดี 
๓.๒.๗ ผู้เรียนมีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ในระดับดี 
๓.๒.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  ในระดับดี 
๓.๒.๙ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า

เป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  ในระดับดี 
๓.๒.๑๐ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ   ในระดับดี 
๓.๒.๑๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับดี 
๓.๒.๑๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ในระดับดี 
๓.๒.๑๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ในระดับดี 



๔๙ 

 
๓.๒.๑๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิาเพิ่มเติมระดับดีขึ่นไป    ในระดับดี 
๓.๒.๑๕ นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียระดับดีขึ้นไป  ในระดับดี 
๓.๒.๑๖ นักเรียนมีการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านชีวิต สังคม                

ผ่านรายวิชา IS  ระดับดี 
๓.๒.๑๗ พัฒนานักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา  ในระดับดี 
๓.๒.๑๘ ครูจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับดี 

 
๔.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ๑.๑ วันรักษ์ภาษาไทย 
๑.๒ แข่งทักษะภาษาไทย 
๑.๓ ค่าส่ือและวัสดุผลิตส่ือ 
๑.๔ ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระฯ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ๒.๑ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 

๒.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ๓.๑ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
๓.๒ แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๔.๑ พฒันาห้องกลุ่มสาระ 

๔.๒ แข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและ พลศึกษา ๕.๑ กิจกรรมการเรียนการสอน 
๕.๒ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
๕.๓ การไปราชการทางการกีฬา 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๖.๑ วัสดุ ส่ือการสอน 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                           ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ  ๗.๑ พัฒนาห้องคหกรรม   

๗.๒ วัสดุ อุปกรณ์งานเกษตรกรรม 
๗.๓ วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง 
๗.๔ วัสดุ อุปกรณ์งานคอมพิวเตอร์ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ         ๘.๑ วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 



๕๐ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๘.๒ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
๘.๓ แข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕  
 
๖.  งบประมาณ   ๑๒๒,๐๐๐  บาท 
๖.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณ  จ านวน  ๑๖,๐๐๐ บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๖.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ  จ านวน ๑๖,๐๐๐  บาท 

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑.๑ พัฒนากลุ่มสาระฯ 
- วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
- กระดาษ A๔ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

รวม - - ๑๔,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 
 - เกียรติบัตร 
 - น้ ามันเช้ือเพลิง  

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวม - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
รวมทัง้สิ้น - ๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑ พัฒนากลุ่มสาระ 
- วัสดุส่ือการสอน อุปกรณ์ 
- กระดาษ A๔  ๔  กล่อง 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม - - ๑๓,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ 
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
- วัสดุการฝึก 
- ของรางวัล  

 
- 
- 

 
๑,๕๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวม - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ 



๕๑ 

 
๖.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ  จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๖.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ  จ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓.๑ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
- วัสดุส่ือการสอน อุปกรณ์ 
- กระดาษ A๔  ๑๒  กล่อง 
- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

๓๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
รวม - ๓๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - ๙๕,๐๐๐ 
๓.๒ แข่งทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
- วัสดุฝึก 
- ของรางวัล 

 
- 
- 

 
๙,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๙,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

รวม - ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๔๑,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - ๑๐๖,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๔ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔.๑ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
- วัสดุส่ือการสอน อุปกรณ์ 
- กระดาษ A๔  ๑๒  กล่อง 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

รวม - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
๔.๒ แข่งทักษะสังคมศึกษา 
- วัสดุฝึก 

 
- 

 
๔,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๔,๐๐๐ 

รวม - ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ 



๕๒ 

 
๖.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งบประมาณ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๖.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งบประมาณ  จ านวน  ๑๑,๐๐๐  บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๖.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งบประมาณ  จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก 
 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕.๑ พัฒนากลุ่มสาระ 
- วัสดุส่ือการสอน อุปกรณ์ 
- กระดาษ A๔  ๓  กล่อง 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๖.๑ จัดซื้ออุปกรณแ์ละส่ือการ
เรียนการสอน สาระศิลปะ 
- กระดานรองเขียน ขนาด  
๔๐x๕๐ ซม.จ านวน ๕๐ แผ่น 
- เล่ือมปักผ้าคละสี 
- แอมป์เบสไฟฟ้า 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,๑๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                          
๗.๑ วัสดุงานเกษตรกรรม  
- อุปกรณ์งานเกษตรเช่น จอบ     
- ซ่อมวัสดุ 

 
- 
- 

 
- 

๑,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

- 

 
- 
- 

 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

รวม - ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๗.๒วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง  
- ปูนซีเมนต์ 
- ทราย/หิน 
- เกรียงพลาสติก/ถังปูน 
หรืออุปกรณ์งานช่างอื่นๆ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
รวม - - ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 



๕๓ 

 

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๖.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งบประมาณ  จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท  

** หมายเหตุ **     ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   
สภาพแวดล้อมในบางปัจจัยไม่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้  

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง         
๘.๒.๑ งานวิชาการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง   

 ๘.๒.๒ ครูแสวงหาและพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ                                    

๙.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  

๙.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ

 
๑. สรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถ
ทางด้านทักษะต่างๆ 

 
๑. แบบสรุปรายงาน
การประเมิน
ความสามารถทางด้าน

 
ร้อยละ ๗๖ 

 
ร้อยละ ๗๖ 

รวมทั้งสิ้น - ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘.๑ กิจกรรมวันคริสต์มาสและวัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
- เกียรติบัตร 
- ของรางวัล วัสดุการศึกษา 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๘,๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๘,๕๐๐ 

รวม - - ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 
๘.๒ พัฒนาห้องกลุ่มสาระ 
- วัสดุส านักงาน 
- ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ     

 
- 
- 

 
- 

๓๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๖,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
รวม - ๓๐,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ - ๘๖,๐๐๐ 
๘.๓ แข่งทักษะภาษาต่างประเทศ 
- เบ้ียเล้ียงนักเรียน/คร ู
- ค่าน้ ามันรถ 

 
- 
- 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

รวม - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๓๓,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - ๙๘,๐๐๐ 



๕๔ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม
ตามระดับช้ัน                                            

๙.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน  

๙.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม   

๙.๑.๕ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐาน
เดิมในแต่ละปี  ในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตามหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน 

๙.๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป  

๙.๑.๗ ผู้เรียนมีมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป  

๙.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี 
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย    

๙.๑.๙ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง   

๙.๑.๑๐ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณา
การสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ    

๙.๑.๑๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๙.๑.๑๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย  

๙.๑.๑๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

เช่น การอ่าน  การเขียน 
การสื่อสาร การคิด
ค านวณ 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
๓. สรุปรายงาน
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต       
๔. สรุปรายงานการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๕. การประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน 
๖. การประเมินโครงงาน                      
๗. การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
๘. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
๙. การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๐. การประเมินช้ินงาน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ 
๑๑. การส่งงานวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผู้สอน 
๑๒. การส่งแผนการ
เรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครูผู้สอน 

ทักษะต่างๆ เช่น การ
อ่าน   
การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ 
๒. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
๓. แบบบันทึก
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอรแ์ละ
อินเตอร์เน็ต      
๔.แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๕. แบบบันทึกการ
ประเมินโครงงาน   
๖. แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
๗. แบบบันทึกหลังสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๘. เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
๙. สือ่การเรียน 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ 
๑๑. แบบการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 
๑๒. การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๓. แบบประเมิน
ช้ินงานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ 

 
 

ร้อยละ ๗๖ 
 

ร้อยละ ๗๖ 
 
 

ร้อยละ ๗๖ 
 
 

ร้อยละ ๘๖ 
 

ร้อยละ ๘๖ 
 

ร้อยละ ๗๙ 
 
 

ร้อยละ ๗๙ 
 
 
 

ร้อยละ ๗๙ 
 
 

ร้อยละ ๗๙ 
 
 

ร้อยละ ๗๙ 
 

ร้อยละ ๗๙ 

๙.๑.๑๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาเพิ่มเติมระดับดีขึ้นไป 

๙.๑.๑๕ นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย
ระดับดีขึ้นไป 

๙.๑.๑๖ นักเรียนมีการเรียนรู้โดย

 ๑๔. แบบบันทึกส่ง 
งานวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู้สอน 
๑๕. แบบบันทึกส่ง
การแผนการเรียนรู้

ร้อยละ ๗๒ 
 

ร้อยละ ๗๒ 
 

ร้อยละ ๗๕ 



๕๕ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านชีวิต  สังคม ผ่านรายวิชา IS 

๙.๑.๑๗ พัฒนานักเรียนตามแนวทาง 
STEM ศึกษา  

๙.๑.๑๘ ครูจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ                                      
๙.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน

และการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
๙.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ

ส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม
ตามระดับช้ัน                                            

๙.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
คิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน  

๙.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม   

๙.๒.๕ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐาน
เดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น   

๙.๒.๖ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป   

๙.๒.๗ ผู้เรียนมีมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป  

๙.๒.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ
ท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย   

๙.๒.๙ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง   

๙.๒.๑๐ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ    

๙.๒.๑๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๙.๒.๑๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้

 
๑. สรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถ
ทางด้านทักษะต่างๆ 
เช่น การอ่าน  การ
เขียน การส่ือสาร การ
คิดค านวณ 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
๓. สรุปรายงาน
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต       
๔. สรุปรายงานการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
๕. การประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 
๖. การประเมิน
โครงงาน                      
๗. การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
๘. แผนการจัด 
การเรียนรู ้
๙. การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๐. การประเมิน
ช้ินงานตามแผนการ

 
๑. แบบสรุปรายงาน
การประเมนิความ 
สามารถทางด้านทักษะ
ต่างๆ เช่น การอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค านวณ 
๒. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
๓. แบบบันทึก
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต      
๔.แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๕. แบบบันทึกการ
ประเมินโครงงาน   
๖. แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
๗. แบบบันทึกหลังสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๘. เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
๙. สื่อการเรียน 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ 
๑๑. แบบการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน 
๑๒. การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 
 
 
ดี 
 



๕๖ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

กระบวนการวิจัย  
๙.๒.๑๓ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน   
๙.๒.๑๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชาเพิ่มเติมระดับดีขึ้นไป     
๙.๒.๑๕ นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย

ระดับดีขึ้นไป   
๙.๒.๑๖ นักเรียนมีการเรียนรู้โดย

เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านชีวิต  สังคม ผ่านรายวิชา IS   

๙.๒.๑๗ พัฒนานักเรียนตามแนวทาง 
STEM ศึกษา   

๙.๒.๑๘ ครูจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ 
๑๑. การส่งงานวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผู้สอน 
๑๒. การส่งแผนการ
เรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครูผู้สอน 
 

๑๓. แบบประเมิน
ช้ินงานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การ 
๑๔. แบบบันทึกส่ง
งานวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผู้สอน 
๑๕. แบบบันทึกส่งการ
แผนการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๑๐.๒ ผู้เรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๑๐.๓ ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตส่ือนวัตกรรม การวัดและประเมินผล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๔ โรงเรียนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมท่ัวไป 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
            (นายไพฑูรย์  มณีจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ……....................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
        (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 



๕๗ 

 
โครงการ  พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่  ๒. จบการศึกษาภาคบังคับ   

๓. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕ การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี ๑ การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและ

ประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๓ การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ชุดโครงการของ สพฐ. 
ข้อท่ี ๑๕ พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบ  การประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบประเมินผล 



๕๘ 

 
และพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพมาตรฐาน
ท่ีก าหนดโดยวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานต้นสังกดั ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา 
ทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ  
และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน 
เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มี
มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ค าช้ีแนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก แนวทางการประเมนิคุณภาพของสถานศึกษา             
จะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา 
ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบนพืน้ฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีสุดท่ีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น (accountability) ดังนั้น
เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ การประกันคุณภาพภายในต้องจัดท าทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
การด าเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีส านักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด โดยมีการประเมินและรวบรวมผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment Report) โดยผ่านระบบ CHE ONLINE 
เพื่อเป็นรายงานความมั่นใจต่อผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อสาธารณชน และรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. ต่อไป  

กลุ่มบริหารวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรค
บางประการในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ี
แล้วมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 
๒.๒ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกมาตรฐาน ร้อยละ 
๙๒ 



๕๙ 

 
๓.๑.๒ โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัล IQA Award ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ร้อย

ละ ๘๒  
๓.๑.๓ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียน ร้อยละ ๗๒ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผลการประเมนิระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ทุกมาตรฐาน 
๓.๒.๒ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
๓.๒.๓ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

อย่างเป็นรูปธรรมมีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๓.๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๓.๒.๕ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ

มั่นใจ     ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
๓.๒.๖ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                                
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องประกันคุณภาพภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๖๔ นางสาวพันธกานต์ แข็ง

ขัน 
นางมัลลิกา  วิชาผา 

 
 

๒ ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         ทุกปีการศึกษา  

ต.ค. – พ.ย. ๖๔ 

๓ ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ 

ต.ค. – พ.ย. ๖๔ 

๔ จัดเก็บเอกสารงานประกันตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ในทุกปี
การศึกษา 

ม.ค. – เม.ย. ๖๕ 

๕ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปจัจุบัน มิ.ย. – ก.ย. ๖๕ 
๖ ตรวจสอบติดตาม มิ.ย. – ส.ค. ๖๕ 
๗ ประเมินผลส าเร็จของปฏบิัติงานตามโครงการ ก.ย. ๖๕ 
๘ จัดท ารายงาน SAR ก.พ. – เม.ย. ๖๕ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
๖. งบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗.  แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
ในด้านการจัดสรรงบประมาณของโครงการ  เนื่องด้วยงานประกันอาจมีความจ าเป็นบางประการ 

เช่น  มีการประเมินจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานต้นสังกัด  อาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพหอ้งประกันคุณภาพภายใน 
เข็มหมุดหัวมุก กล่อง ๕๐๐ ตัว  
๙ กล่อง 

- - ๑,๑๗๐ - ๑,๑๗๐ 

เทปผ้า ๑ ๑/๒ น้ิว x ๘ หลา  
๑๒ ม้วน 

- - ๔๘๐ - ๔๘๐ 

๒ ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ทุกปีการศึกษา 
กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๕ รีม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 
ลวดเย็บ no.๑๐ ๑๐ กล่อง - - ๑๐๐ - ๑๐๐ 

๓ ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ 
กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๕ รีม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 

๔ จัดเก็บเอกสารงานประกันตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ใน
ทุกปีการศึกษา 
หมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๔ สี ๑ ชุด - - ๗๕๐ - ๗๕๐ 

๕ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
External Hard Drive ๑ TB - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๕ รีม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 

๖ ประเมินผลส าเร็จของปฏิบัติงานตามโครงการ 
กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๕ รีม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 
กระดาษปกขาว ๑๕๐ แกรม ๕ รีม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 
กรอบเกียรติบัตร ขนาด A๔ ๑๒ กรอบ - - ๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ 

๗ จัดท ารายงาน SAR 
กระดาษโฟโต้ชนิดมันเงา A๔ ๑๕๐ แก
รม ๒ รีม 

- - ๔๐๐ - ๔๐๐ 

เย่ือกาวบาง ๒ หน้า ๑๒ มม.  
๑๔ ม้วน 

- - ๒๘๐ - ๒๘๐ 

เย่ือกาวบาง ๒ หน้า ๒๔ มม.          
๑๓ ม้วน 

- - ๕๒๐ - ๕๒๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 



๖๑ 

 
ท าให้งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเตรียมวางแผนให้พร้อมในการด าเนินการ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา            อยู่ในระดับดี
ข้ึนไปทุกมาตรฐาน 

 
ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
(ทุกมาตรฐาน) 
ร้อยละ ๙๒ 

๙.๑.๒ โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
รางวัล IQA Award ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์รางวัล IQA 
Award ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

แบบประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์รางวัล IQA 
Award ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ ๘๒ 

๙.๑.๓ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศในโรงเรียน 

ประเมินการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

แบบประเมินการ
จัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๗๒ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ               ที่
เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring)   และ
ตรวจสอบได้ 

 
ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
ดี 

๙.๒.๒ ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา          อยู่ในระดับ
ดีหรือดีเย่ียม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตาม
แผน การตรวจสอบ       ผลการด าเนินงาน 

ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดี 

๙.๒.๓ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรมมีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดี 

๙.๒.๔. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดี 
 
 

๙.๒.๕ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถ่ินและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ดี 

๙.๒.๖ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศในโรงเรียน 

ประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

แบบประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดี 



๖๒ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบงานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล คณะครูบุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวพันธกานต์  แข็งขัน) 
 
ลงช่ือ.............................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ…...........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
         (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
โครงการ  พัฒนางานวิชาการ 
แผนงาน                 กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   

๓. ผู้จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ข้อท่ี ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ข้อท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี ๑ การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 ข้อท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ  และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ข้อท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๐-๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและ 
ประเมินผล 
 ข้อท่ี ๓ การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงาน  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ข้อท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
ข้อท่ี ๗ การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา     
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
ข้อท่ี ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ข้อท่ี ๖ พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ข้อ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
ข้อ ๒ การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ชุดโครงการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  ปฏิรูปหลักสูตร 
-  พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
-  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-  ระบบแนะแนวและดูและช่วยเหลือนักเรียน 
-  ลูกเสือ/สภานักเรียน/สหกรณ์โรงเรียน 
-  ทวิศึกษา 
-  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 



๖๔ 

 
-  พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
-  การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
-  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน        
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
ข้อ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย     
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ข้อ ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ข้อ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ข้อ ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ข้อ ๓.๗ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา 
ข้อ ๓.๘ มีการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
๑. หลักการและเหตุผล    

การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา       
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม                 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวการ             
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียน            
มีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดอย่างมีวิจารณญาณ        
คิดวิเคราะห์ การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการส่ือสาร ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยวิธีท่ีหลากหลาย เตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ  หรือการท างาน  เพื่อให้เกิดความรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล              



๖๕ 

 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่       
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

กลุ่มบริหารวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานวิชาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการ 
นี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนางานจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ    
๒.๒ เพื่อพัฒนางานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้สามารถบริการนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพื่อพัฒนางานทะเบียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้          

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน   
๒.๖ เพื่อก ากับติดตาม และนิเทศภายในครูด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๗ เพื่อพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้จัดกิจกรรมอย่างสอดคล้องตามหลักสูตรและตรงกับ             

ความต้องการของผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
๒.๘ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการ

ของท้องถิ่น 
๒.๙ ระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามมาตรฐานสากล 
๒.๑๐ น าวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 

๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน  

ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น           

และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ

ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ร้อยละ ๙๒ 



๖๖ 

 
๓.๑.๗ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบวัดระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไป           

ตามเป้าหมายร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๙ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๑๐ สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  

ชัดเจน ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๑๑ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย  สรุปองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๒ 
๓.๑.๑๒ ผู้เรียนท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่ัวโมง/ปี/คน 

ร้อยละ ๙๒ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน  

ในระดับดี 
๓.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
๓.๒.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย 
๓.๒.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ

ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ในระดับดี 
๓.๒.๗ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบวัดระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมาย ในระดับดี 
๓.๒.๘ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  ในระดับดี 
๓.๒.๙ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับดี    
๓.๒.๑๐ สถานศึกษาก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง

เหมาะสม  ชัดเจน ในระดับดี 
๓.๒.๑๑ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สรุปองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ในระดับดี 
๓.๒.๑๒ ผู้เรียนท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร)ไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่ัวโมง/ปี/คน

ในระดับดี    
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนิน 
๑. งานจัดการเรียนการสอน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ ธ.ค.๖๔ งานจัดการเรียนการสอน 
๒ จัดสอนแทน ธ.ค.๖๔- เม.ย.๖๕ งานจัดการเรียนการสอน 
๓ จัดท าค าส่ังสอนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ พ.ย.๖๔ งานจัดการเรียนการสอน 
๔ จัดกิจกรรมนิทรรศการน าเสนอผลงาน IS ก.พ. – มี.ค.๖๕ งานจัดการเรียนการสอน 
๕ จัดกิจกรรมนิทรรศการน าเสนอผลงาน STEM  ก.พ. – มี.ค.๖๕ งานจัดการเรียนการสอน 
๖ สรุปการสอนแทน ทุกส้ินเดือน งานจัดการเรียนการสอน 
๗ จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ พ.ค.๖๕ งานจัดการเรียนการสอน 

๒. งานแนะแนว 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ แนะแนวสัญจร  ม.ค. – มี.ค.๖๕ งานแนะแนว 
๒ แนะแนวศึกษาต่อ ตลอดปีการศึกษา งานแนะแนว 
๓ การจัดหาทุนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา งานแนะแนว/ครูท่ีปรึกษา  
๔ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  ก.พ. – มี.ค.๖๕ แนะแนว/งานทะเบียน 

 
๓. งานวัดผลและประเมินผล 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าแบบบันทึกผลการเรียนรู้รายวิชา ต.ค.๖๔ – เม.ย.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 
๒ การสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ต.ค.๖๔ – เม.ย.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 
๓ การสอบกลางภาค ๒/๒๕๖๔ ก.พ.๖๕ คณะกรรมการ 
๔ การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
ก.พ.๖๕ – มี.ค.๖๕ คณะกรรมการ 

๕ กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ เม.ย.๖๕ ครูผู้สอน 
๖ การสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๔ เม.ย.๖๕ คณะกรรมการ 
๗ การสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม.ย.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 
๘ รายงานข้อมูลส้ินปี/GPA 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เม.ย. ๖๕ – พ.ค.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 

๙ จัดท าแบบบันทึกผลการเรียนรู้รายวิชา พ.ค.๖๕ - เม.ย.๖๕ คณะกรรมการ/ครูผู้สอน 
๑๐ การสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ พ.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 
๑๑ การสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๕ ก.ค.๖๕ คณะกรรมการ 
๑๒ กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ เม.ย.๖๕ ครูผู้สอน 
๑๓ การสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๕ ก.ย.๖๕ คณะกรรมการ 
๑๔ รายงานข้อมูลกลางปี/GPA ก.ย.๖๕ งานวัดผลประเมินผล 
 
 



๖๘ 

 
๔. งานทะเบียน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ มอบ ปพ.๑ มี.ค. – เม.ย.๖๕ งานทะเบียน/คณะครูทุกคน 
๒ พิธีมอบประกาศนียบัตร ก.พ. – มี.ค.๖๕ งานทะเบียน/ครูท่ีปรึกษา 

 
๕. งานวิจัยในชั้นเรียน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยในช้ันเรียน พ.ย.๖๔ งานวิจัยฯ 
๒ ก ากับติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียน ธ.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ งานวิจัยฯ 
๓ รายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน เมื่อส้ินภาคเรียน งานวิจัยในช้ันเรียน/ครูผู้สอน 

 
๖. งานนิเทศและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ นิเทศภายในงานวิชาการภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ พ.ย.๖๔ งานนิเทศภายในฯ  
๒ ก ากับติดตามการจัดท าก าหนดการจัดการ

เรียนรู้ฯ 
ธ.ค. ๖๔ – ส.ค.๖๕ งานนิเทศภายในฯ 

๓ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน ธ.ค. ๖๔ – ส.ค.๖๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ 
๔ นิเทศภายในงานวิชาการภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ พ.ค.๖๕ งานนิเทศภายในฯ 

 
๗. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดกิจกรรมชุมนุม นศท. ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๒ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๓ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
๘. งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประเมินหลักสูตร มี.ค.๖๕ งานพัฒนาหลักสูตร 

 
๙. งานรับนักเรียน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ รับนักเรียน มี.ค.๖๕ งานรับนักเรียน 

 
๑๐. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ

นักเรียน 
๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 



๖๙ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕  
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๑๙๑,๒๙๕.๔๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
๑. งานจัดการเรียนการสอน  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม  - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๒ กระดาษปกการ์ดสี  A๔             

๑๒๐ แกรม  
- - ๑,๖๐๐ - ๑,๖๐๐ 

๓ กระดาษการ์ดสี A๔  
๑๕๐ แกรม     

- - ๙๐๐ - ๙๐๐ 

๔ กระดาษเกียรติบัตรสีทอง  - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
๕ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ - - ๓,๖๐๐ - ๓,๖๐๐ 
๖ ลวดเสียบกระดาษ - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
๗ กาวสองหน้าบาง  - - ๗๐๐ - ๗๐๐ 
๘ คลิปหนีบกระดาษสีด า - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๙ จัดสถานท่ีและตกแต่งเวที - - ๑๖,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ 
 รวมทัง้สิ้น - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๒. งานแนะแนว 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ งานแนะแนวศึกษาต่อ 
  - วัสดุอุปกรณ์ 
  - กระดาษ A๔ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๙,๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

 
๙,๕๐๐ 
๕๐๐ 

รวม - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
๒ ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ 

- วัสดุการจัดงาน 
 
- 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๐,๐๐๐ 

รวม - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 
๓. งานวัดผลและประเมินผล 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ จัดท าแบบบันทึกผลการเรียนรู้
รายวิชา 
กระดาษปกฟ้า ๕ รีม 
กระดาษปกเหลือง ๕ รีม 
กาว ๕ กระปุก 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 รวม - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
๒ การสอบประจ าภาคเรียน 

- แฟ้มเอกสาร 
- 
 

- 
 

๙๐๐ - 
 

๙๐๐ 

 รวม - - ๙๐๐ - ๙๐๐ 
๓ การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน 

- กระดาษ A๔ ๘๐ g ๒ กล่อง 
 
- 

 
- 

 
๑,๕๐๐ 

 
- 

 
๑,๕๐๐ 

 รวม - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
๔ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กระดาษปกขาว ๖ รีม 
 
- 

 
- 

 
๖๐๐ 

 
- 

 
๖๐๐ 

 รวม - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น - - ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ 

๔. งานทะเบียนนักเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ มอบ ปพ.๑ 
กระดาษพิมพ์ ปพ.๑ 
ซองบรรจุ ปพ.๑ 
แฟ้มเก็บ ปพ.๑ 
เล่ม ปพ.๑ 
ปพ.๒ 
ปพ.๓ 
สมุดทะเบียนนักเรียน 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๖๐๐ 
๖๖๐ 

๓,๕๐๐ 
๘๐๐ 
๖๐๐ 
๘๔๐ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๖๐๐ 
๖๖๐ 

๓,๕๐๐ 
๘๐๐ 
๖๐๐ 
๘๔๐ 

 รวม - - ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 
๒ พิธีมอบประกาศนียบัตร 

จัดสถานท่ีและตกแต่งเวที 
อาหารว่าง 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๖,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
๖,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 รวม - - ๗,๕๐๐ - ๗,๕๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - ๑๖,๕๐๐ - ๑๖,๕๐๐ 

 
 



๗๑ 

 
๕. งานวิจัยในชั้นเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 
- กระดาษ เอ๔ ๘๐ g ๓ ริม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒. ก ากับติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียน - - - - - 
๓ รายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 

- กระดาษปก ๑๒๐g ๑ ริม 
- - ๕๐๐ - 

 
๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
๖. งานนิเทศและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ นิเทศภายในและก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอน 
- กระดาษ เอ๔ ๘๐ g ๑ กล่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๗๕๐ 

 
 
- 

 
 

๗๕๐ 
๒ สรุปรายงานการนิเทศภายในและ

การก ากับติดการจัดการเรียนการ
สอน 
- เข้าเล่มเอกสาร 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๗๕๐ 

 
 
 
- 

 
 
 

๗๕๐ 
รวมทั้งสิ้น - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘. งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ จัดท าหลักสูตร 
- เข้าเล่มหลักสูตร 

 
- 

 
๑,๕๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๑,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๑ กิจกรรมชุมนุม 
- กระดาษ A๔ จ านวน ๓๐ รีม 

 
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

รวมทัง้สิ้น - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 



๗๒ 

 
๙. งานรับนักเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ รับสมัครนักเรียน 
- กระดาษ A๔ 
- อุปกรณ์รับสมัครนักเรียน 
- แฟ้มเก็บใบสมัคร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๕,๕๐๐ - ๕,๕๐๐ 
๑๐. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม  - - ๔๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
๒ กระดาษปกการ์ดสี  A๔             

๑๒๐ แกรม  
- - ๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๓ กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๕๐ แกรม     - - ๕,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๔ กระดาษเกียรติบัตร  - - ๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๕ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ - - ๓๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
๖ ลวดเสียบกระดาษ - - ๕๐๐ - ๑๐๐ 
๗ กาวสองหน้าบาง  - - ๓,๐๐๐ - ๑๐๐ 
๘ คลิปหนีบกระดาษสีด า - - ๑๕,๐๐ - ๑๐๐ 
๙ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และเครื่องพิมพ์ 
- ๙,๒๙๕.๔๐ - - ๙,๒๙๕.๔๐ 

 รวมทั้งสิ้น - ๙,๒๙๕.๔๐ ๙๐,๐๐๐ - ๙๙,๒๙๕.๔๐ 
**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเส่ียง ครูได้รับมอบหมายให้ท างานพิเศษหลายงาน และมีโครงการรับผิดชอบหลาย
โครงการมาตรฐานช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จไม่ตรงกับงานหรือวัตถุประสงค์โครงการ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเส่ียง ลดภาระงานพิเศษให้ครู โดยการบูรณาการท างานร่วมกันเป็นทีม 
จัดท าค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 

๙.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 

๙.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร
ท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน 

๙.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

๙.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

๙.๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

๙.๑.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมใน
แต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงข้ึน 

๙.๑.๗ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวัดระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือมีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๙.๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี  
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย   

๙.๑.๙ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   

๙.๑.๑๐ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

 
๑. ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
๓. สรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 
๔. สังเกตสภาพจริง 
๕. ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
๖. งานวิจัยในช้ันเรียน  
๗. ประเมินการสอน 
๘. ตรวจบันทึกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
๑. แบบการประเมิน
การอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
๒. แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 
๓. แบบสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติ    
๔. แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
๕. แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 ๖. แบบตรวจ
งานวิจัยในช้ันเรียน 
๗. แบบประเมินการ
สอน 
๘. แบบตรวจบันทึก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
ร้อยละ ๙๒ 

๙.๒ เชิงคณุภาพ 
๙.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
๙.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร

ท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน 
๙.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ

เหมาะสมตาม 
๙.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ

เหมาะสมตามระดับช้ัน 
๙.๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 
๑. ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
๓. สรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติ   (O-NET) 
๔. สังเกตสภาพจริง 
๕. ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
๖. งานวิจัยในช้ันเรียน  

 
๑. แบบการประเมิน
การอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
๒. แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 
๓. แบบสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติ    
๔. แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 

 
ดี 



๗๔ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 

และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
๙.๒.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

๙.๒.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมใน
แต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มสูงข้ึน 

๙.๒.๗ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวัดระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือมีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๙.๒.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี  
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย   

๙.๒.๙ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   

๙.๒.๑๐ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

๗. ประเมินการสอน 
๘. ตรวจบันทึกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๕. แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 ๖. แบบตรวจ
งานวิจัยในช้ันเรียน 
๗. แบบประเมินการ
สอน 
๘. แบบตรวจบันทึก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
     (นายไพฑูรย์  มณีจันทร์) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ……………......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 



๗๕ 

 
โครงการ    พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
แผนงาน       กลุ่มงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่  ๒.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ๓.  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ป ี
 ข้อท่ี ๑ ความมั่นคง 

ข้อท่ี ๔ การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) 
ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ข้อท่ี ๕ ความมั่นคง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ ๒๐ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 
ข้อท่ี ๔ การพัฒนาระบบข้อมูล  สารสนเทศ  และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อท่ี ๕ การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ข้อท่ี ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ข้อท่ี ๕  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุดโครงการของสพฐ.      
พัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความพร้อมสูง 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด

ค านวณ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

ข้อท่ี ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  
 
 



๗๖ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก าหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ ๑) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล                
๒) คนไทยใฝ่รู้  :  สามารถเรียนรูได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ๓) คนไทยใฝ่ดี : 
มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  ๔) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แกปัญหาได้   

สถานศึกษาตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีกระบวนการเรียน           
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ           
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จึงมีแนวทางการด าเนินงาน             
เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน  โดยพัฒนาห้องสมุดรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ในการแสวงหาความรูส าหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และด ารงชีวิตในสังคม                     
ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก  

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒.๒ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงวัย  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ  ๘๙ 
๓.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้อย่าง 

เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น            

คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                
ร้อยละ ๘๙ 

 



๗๗ 

 
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
๓.๒.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น            

คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

๔. วิธีด าเนินการ / ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ๑ ต.ค.๖๔– ๓๐ ก.ย.๖๕ นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก 

นางสาวนวพร  ทูลขุนทด ๒ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ต.ค.๖๔  -  ๓๐ ก.ย.๖๕   
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนี้ 

**หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
หนังสือและส่ือส่งเสริมการอ่าน - - ๗,๐๐๐ - ๙,๑๐๐ 
รวม - - ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๒.๑ แข่งขันโครงการตอบปัญหา
สารานุกรม 

- - - 
 

- - 

- ค่าเบ้ียเล้ียง - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
- ค่าน้ ามัน - ๖๐๐ - - ๖๐๐ 
๒.๒ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
- กระดาษ A๔  ๘๐ แกรม 
- กระดาษ ๑๘๐ แกรม  สีชมพู 
- กระดาษ ๑๘๐ แกรม สีขาว 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๓,๑๐๐ 
๑,๖๐๐ 
๒๐๐ 

 
- 
- 

 
๓,๑๐๐ 
๑,๖๐๐ 
๒๐๐ 

 รวม - ๑,๑๐๐ ๔,๙๐๐ - ๖,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๑,๑๐๐ ๑๑,๙๐๐ - ๑๓,๐๐๐ 



๗๘ 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
ด้านบุคลากร  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ท างานประจ าในห้องสมุดโรงเรียน 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดครูปฏิบัติหน้าท่ีงานห้องสมุดโรงเรียนอย่างน้อย ๒ คน  มีชุมนุมยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุด           

และส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

   ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพ               
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน             
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน   
 
๙.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 
 
๙.๑.๓ ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
 
๙.๑.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 
- ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ประเมินผลการเขียน
บันทึกรักการอ่านของ
นักเรียน 
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ประเมินผลงานนักเรียน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ประเมินผลงาน/ 
ช้ินงานของนักเรียน 
- ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  การแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน 
-  ประเมินการเขียนบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 

 
-  แบบประเมินห้องสมุด
ตามห้องสมุดโรงเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการเขียน
บันทึกรักการอ่าน 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน/
ช้ินงาน 
- แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน การแสดง
ความคิดเห็น 
- แบบประเมินการเขียน
บันทึกรักการอ่าน 

 
ร้อยละ ๘๙ 

๙.๒ เชิงคณุภาพ 
๙.๒.๑ ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพ            
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน             
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน   
 
  ๙.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ

 
- ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
-  สังเกตสภาพจริง 

 
-  แบบประเมินห้องสมุด
ตามห้องสมุดโรงเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการเขียน

 
ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 



๗๙ 

 
   ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
  ๙.๑.๓ ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถ            
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 ๙.๑.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ  แสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

-  ประเมินผลการเขียน
บันทึกรักการอ่านของ
นักเรียน 
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ประเมินผลงานนักเรียน
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
-  สังเกตสภาพจริง 
-  ประเมินผลงาน /ช้ินงาน
ของนักเรียน 
- ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  การแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน 
-  ประเมินการเขียนบันทึก
รักการอ่านของนักเรียน 

บันทึกรักการอ่าน 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน/
ช้ินงาน 
 
 
 
- แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน การแสดง
ความคิดเห็น 
- แบบประเมินการเขียน
บันทึกรักการอ่าน 

 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ห้องสมุดโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐.๒ ห้องสมุดมีส่ือสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร และชุมชนเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและศึกษาค้นคว้าเพิ่มข้ึน 
๑๐.๔ ห้องสมุดมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
๑๐.๕ นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก) 
 
ลงช่ือ.............................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ…...........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
         (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน 



๘๐ 

 
โครงการ        พัฒนานักเรียนเรียนรวม 
แผนงาน        กลุ่มวิชาการ  
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
   ข้อท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
   สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ข้อท่ี ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ข้อท่ี ๗ การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
   ข้อท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    
   ข้อท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   
พื้นฐาน 
 ข้อท่ี ๖ การบริหารจัดการ 
 ชุดโครงการสพฐ.  
 การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
๑. หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  กล่าวถึงหลักการ
ว่าด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ี สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง 
บกพร่อง เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้นๆ เป็นส าคัญ 
และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ  คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มท่ีมีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  

กลุ่มวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการพฒันานักเรียนเรียนรวม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 



๘๑ 

 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์   

๒.๑ จัดระบบดูแลนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล 
๒.๒ สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม 
๒.๓ ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ห้องเรียนเรียนรวม 
 

๓.  เป้าหมาย   
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดค านวณได้เหมาะสม                         
ตามระดับช้ัน (เกรดเฉล่ียรวมทุกวิชา ๑.๕ ขึ้นไป) ร้อยละ ๘๒ 

๓.๑.๒ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  ร้อยละ ๘๒ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดค านวณได้เหมาะสม               
ตามระดับช้ัน (เกรดเฉล่ียรวมทุกวิชา ๑.๕ ขึ้นไป) อยู่ในระดับดีเย่ียม  

๓.๒.๒ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ จัดระบบดูแลนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล ๑ ต.ค.๖๔ –  

๓๐ ก.ย.๖๕ 
นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ 

๒ สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม 
๓ ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ห้องเรียนเรียนรวม 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕  ณ   โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 
๖.  งบประมาณ  จ านวน  ๕๐๐ บาท   ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พัฒนานักเรียนเรียนรวม 
 จัดระบบดูแลนักเรียนเรียนรวมเป็น

รายบุคคล 
- - - - - 

สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ห้องเรียนเรียนรวม 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 



๘๒ 

 
๗.  แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑  ปัจจัยเสี่ยง    
การติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
ให้ครูท่ีปรึกษาและครูประจ าวิชาทุกท่าน  ช่วยก ากับดูแลและติดตาม 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ ผู้เรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน ส่ือสาร และคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน (เกรดเฉล่ียรวมทุกวิชา ๑.๕ ขึ้นไป)  
๙.๑.๒ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี              
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้   

 
- วัดผลการเรียน
ตลอดภาคเรียน 

 
- แบบวัดผลการ
เรียนตลอดภาค
เรียน 

 
ร้อยละ ๘๒ 

๙.๒ ด้านคุณภาพ 
๙.๒.๑ ผู้เรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน ส่ือสาร และคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน (เกรดเฉล่ียรวมทุกวิชา ๑.๕ ขึ้นไป)  
๙.๒.๒ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้   

 
- การส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
 

 
- แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

 
ดีเย่ียม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเรียนรวมมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน มีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นนักเรียนรอบด้าน ทุกคน และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 
๑๑.  การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ) 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ) 
                หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 
โครงการ  สถานศึกษาพอเพียง 
แผนงาน  กลุ่มงานวิชาการ  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
              ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๓ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัด 
และประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ข้อท่ี ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
ชุดโครงการของสพฐ. ๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 



๘๕ 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
๓.๖  มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
๓.๗  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา 
๓.๘  มีการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้ก าหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  อีกท้ังมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีทักษะการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริตสร้างและตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยนื  

กลุ่มงานวิชาการ มีผลการด าเนินงานในโครงการสถานศึกษาพอเพียงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามแนววิถีพุทธ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดี ด าเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียของระดับคุณภาพการปฏิบัติรายด้านทุกด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพ 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ร้อยละ ๗๕ 

๓.๑.๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ร้อยละ ๑๐๐  



๘๖ 

 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ โรงเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติรายด้านทุกด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง                
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี  

๓.๒.๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ             
ดีเย่ียม 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ พัฒนาการเรียนการสอน  

นางสาวพัชรินทร์ 
ศรีแก้ว 
 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดการสถานศึกษา 
   ๑) จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
   ๑) จัดท าหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒) จัดท าแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑) กิจกรรมแนะแนว 
   ๒) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๓) กิจกรรมชุมนุม 
   ๔) กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   ๕) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 
- ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
   ๑) ประชุมสัมมนาบุคลากร 
   ๒) สรุปและประเมินผล 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
 
 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

 
๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

 
 
 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕  
 
 
 
 



๘๗ 

 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

**หมายเหตุ ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง  
เกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการ               

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องด าเนินการในระดับการบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการจะส าเร็จได้              
ต้องด าเนินการท้ังระบบ  

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
ประชุมท าความเข้าใจ และด าเนินงานตาม ด้วยการมีส่วนร่วมจาก ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระบบ 
 

๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตังชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 

๙.๑.๑ โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียของระดับ
คุณภาพการปฏิบัติรายด้านทุกด้าน ตามเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน การ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเมินคุณภาพ 
 
 

 
แบบประเมิน  
ตามเกณฑ์คุณภาพ
สถานศึกษา
แบบอย่างการจัด
กระบวน การเรียน

 
ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอกงบ 
 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ พัฒนาการเรียนการสอน 

๑.๑ จัดการสถานศึกษา 
 - จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
 - กระดาษ A๔ ๘๐g 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

๑.๓ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- กระดาษ  A๔ ๘๐g 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 
๑.๔ ด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 
- อื่นๆ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 รวมทั้งสิ้น - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 



๘๘ 

 
ตังชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๑.๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การสอนและการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๙.๒.๑ โรงเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติรายด้าน

ทุกด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวน การเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.๒.๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเมินคุณภาพ 
 
 

แบบประเมิน  
ตามเกณฑ์คุณภาพ
สถานศึกษา
แบบอย่างการจัด
กระบวน การเรียน
การสอนและการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ดี 
 
 
 
ดีเย่ียม 
 

 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      โรงเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติรายด้านทุกด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน 
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว) 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
           (นายไพฑูรย์  มณีจันทร์) 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 
โครงการ    พัฒนางานบุคคล 
แผนงาน                      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

   ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

ข้อท่ี ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ข้อท่ี ๒ การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อท่ี ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
   ข้อท่ี ๒ ผลิต ครู คณาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู  
   ชุดโครงการของสพฐ.   -  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT 
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

          ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน  
ศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ 
ท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ได้บรรลุตาม ค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ใน
ระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมาย ตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา



๙๑ 

 
คุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
๒. เพื่อวางแผนการบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอ 
๓. เพื่อพัฒนางานบุคคล 

 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑  ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหาร 
และมาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.๑.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตามอัตราก าลังตาม ก.ค.ศ. ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
   ๓.๑.๓  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๔  ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงานระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๖ 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๓.๒.๑  ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหาร 
และมาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับดีเย่ียม 
   ๓.๒.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตามอัตราก าลังตาม ก.ค.ศ. ก าหนด พอดีเกณฑ์ 
   ๓.๒.๓  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก พอดีเกณฑ์ 
 ๓.๒.๔  ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงานระดับดีขึ้นไป  
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ งานบริหารบุคคล(บันทึกการปฏิบัติงาน)  

นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๕ ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๖ ต.ค.๖๔ – ๑๒ ต.ค.๖๔ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑๒ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ส.ค.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๒ วางแผนอัตราก าลัง  

นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี 

๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๑๕ ต.ค ๖๔ 
๒.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑๕ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ต.ค.๖๔ 
๒.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ พ.ย.๖๔ – ๓๐ ส.ค.๖๕ 
๒.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๓ งานฝ่ายอ านวยการ     นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี ๓.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๓ – ๑๕ ต.ค ๖๓ 



๙๒ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

๓.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑๕ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ต.ค.๖๓ 
๓.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ พ.ย.๖๓ – ๓๐ ส.ค.๖๔ 
๓.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๔ 

๔ ประชุมครูและบุคลากร  

นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี 

๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๑๕ ต.ค ๖๔ 
๔.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑๕ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ต.ค.๖๔ 
๔.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ พ.ย.๖๔ – ๓๐ ส.ค.๖๕ 
๔.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๕ งานสารบรรณงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 

นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี 

๕.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ 
๕.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๕.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๔๓,๒๔๓ บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ งานบริหารบุคคล(บันทึกการปฏิบัติงาน) 
- หมึกเครื่องปริ้น ๔ กล่อง 
- กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม ๕ รีม 
- คลิปด า No. ๑๑๐ ๖๐ ตัว  
- ลวดเสียบกระดาษ ๑๐ กล่อง 
- ลวดเย็บกระดาษ No.๑๐ ๑๐ กล่อง 
- โพสอิทเล็ก ๕ อัน 
- เย่ือกาวบาง ๑ นิ้ว ๖ ม้วน 
- กระดาษปกการ์ด A๔ ๑๕๐ แกรม ๒ ห่อ 
- กระดาษโฟโต้ A๔ ๔ ห่อ 
- สันรูดขนาด ๑๐ มิลลิเมตร ๒๐ อัน 
- ปกพลาสติกใส ๒ ห่อ 
- แท่นประทับหมึกสีน้ าเงินใหญ่ ๑ อัน 
- หมึกเติมแท่นประทับ ๒ ขวด 
- สมุดเบอร์ ๒ เคลือบ PVC ๔ เล่ม 
- แฟ้ม ๓ ห่วง ๓ นิ้ว ๖ แฟ้ม 
- เครื่องเย็บกระดาษ (๑๐๐ แผ่น) ๑ เครื่อง 

   
๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๙๐๐ 

 

 



๙๓ 

 
รวม   ๕,๘๐๐  ๕,๘๐๐ 

๒ วางแผนอัตราก าลัง 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
- แฟ้ม ๓ ห่วง ๓ นิ้ว ๔ แฟ้ม 
- กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๒ รีม 
- ไส้แฟ้ม ๔ ชุด 
- ซองน้ าตาล A๔ ครุฑ ธรรมดา ๒๐ ซอง 

 
 

 
๘๐๐ 

 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

 
 

รวม  ๘๐๐ ๘๐๐  ๑,๖๐๐ 
๓ วัสดุส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

- หมกึเครื่องปริ้น ๔ กล่อง 
- กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม ๒๐ รีม 
- แฟ้ม ๓ ห่วง ๓ นิ้ว ๑๐ แฟ้ม 
- ลวดเย็บกระดาษ No.๑๐ ๑๐ กล่อง 
- สมุดเบอร์ ๒ เคลือบ PVC ๔ เล่ม 
- กระดาษปกการ์ดขาว A๔ ๖ ห่อ 
- กระดาษโฟโต้ A๔ ๕ ห่อ 
- เย่ือกาวบาง ๑ นิ้ว ๑๓ ม้วน 
- ไส้แฟ้ม ๑๒ ชุด 
- ซองน้ าตาล A๔ ครุฑ ธรรมดา ๖๐ ซอง 
- โพสอิทเล็ก ๑๐ อัน 
- ลวดเสียบกระดาษ ๑๐ กล่อง 
- แฟ้มกระดาษ ๘ แฟ้ม 
- ค้อนเล็ก ๑ อัน  
- ปากกาด า ๒ แท่ง  
- ดินสอ ๘ แท่ง 
- ยางลบ ๕ ก้อน 
- เครื่องเหลาดินสอ 
- ปากกาแดง ๑๒ ด้าม 
- ปากกาน้ าเงิน ๑๒ ด้าม 
- กรรไกร ๙ นิ้ว ๒ อัน 
- ตะแกรงเอกสาร ๑ ช้ัน ๘ อัน 
- กรอบเกียรติบัตรลายไทย A๔ ๑๓ อัน  
- ป้ายอะคริลิคต้ังโต๊ะ ๑๐ อัน 
- สมุดกล่าวรายงานหนังเทียม A๔ ๔ เล่ม 
- แผ่รองตัด ๑ แผ่น 
- ไม้บรรทัดเหล็ก ๑๒ นิ้ว ๔ อัน 
- กาวสต๊ิก ยูฮู้ เล็ก ๓ หลอด 
- หมึกเติมแท่นประทับสีน้ าเงิน ๒ ขวด 

   
๑,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๘๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 
๖๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๖๐ 
๕๐ 
๔๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๘๐๐ 

๒,๖๐๐ 
๖๐๐ 
๙๐๐ 
๘๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

  



๙๔ 

 
- คัตเตอร์ใหญ่ ๑ อัน ๑๐๐ 

รวม   ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 
๔ ประชุมครูและบุคลากร 

- ปากกาแดง, น้ าเงิน ๑๒ ด้าม 
- กระดาษชาร์ทสี ๒๕ แผ่น 
- แล็คซีน ๑.๕ นิ้ว ๔ ม้วน 
- กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๗ รีม 
- เย่ือกาวบาง ๑ นิ้ว ๔ ม้วน  
- สมุดเบอร์ ๒ เคลือบ PVC ๘ เล่ม 
- คลิปบอร์ดพลาสติก A๔ ๒ อัน 
- แฟ้ม ๓ ห่วง ๓ นิ้ว ๑๐ แฟ้ม 
- ไส้แฟ้ม ๕ ชุด 
- ค่าเข้าเล่มโครงการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๓๐๐ 
๘๐๐ 
๑๔๓ 

  

รวม  ๘๐๐ ๓,๔๔๓  ๔,๒๔๓ 
๕ งานสารบรรณงานผลการประเมิน 

การปฏิบัติงาน 
- เครื่องปริ้น ๑ เครื่อง 
- กระดาษปกการ์ดขาว A๔ ๕ ห่อ 
- หมึกเครื่องปริ้น ๘ กล่อง 
- กระดาษปกสี A๔ ๒ ห่อ 
- แฟ้ม ๓ ห่วง ๓ นิ้ว ๑๓ แฟ้ม   
- ปากกาเน้นข้อความ ๕ ด้าม 
- สมุดเบอร์ ๒ เคลือบ PVC ๑๐ เล่ม 
- ซองน้ าตาล A๔ ขยายข้างมีครุฑ ๖๐ ซอง 
- ลวดเสียบกระดาษ ๑๐ กล่อง 
- กระดาษโฟโต้ A๔ ๕ ห่อ 
- โฟสอิทเล็ก ๑๐ อัน 
- โฟสอิทใหญ่ ๖ อัน 
- กระดาษชาร์ทคละสี ๔๐ แผ่น 
- สต๊ิกเกอร์ใสหลังเหลือง A๔ ๒ ห่อ 
- มุมบอร์ดดอกไม้ ๑๓ ชุด 
- ขอบบอร์ดดอกไม้ ๒๐ ชุด 
- ลวดเย็บกระดาษ No.๑๐ ๓๐ กล่อง 
- ลวดเย็บกระดาษ No.๓ ๑๐ กล่อง 
- คลิปด า No.๑๐๘ ๕๐ ตัว 
- ปากกาเคมี ๔ ด้าม 

  
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
๗๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๔๐๐ 
๑๐๐ 
๘๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 
๔๐๐ 
๔๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

  



๙๕ 

 

**หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว ๔๓,๒๔๓ บาท 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกมีผลต่อการปรับเปล่ียนนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลล 
อย่างต่อเนื่อง  
    ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ครูและบุคลากรต้องใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑  ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายตาม
โครงสร้าง 
การบริหาร และมาตรฐานวิชาชีพครู  
   ๙.๑.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตาม
อัตราก าลังตาม ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๙.๑.๓  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีคุณวุฒิตรง
ตามวิชาเอก 
   ๙.๑.๔ ครูและบุคลากรมีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับ
ดีขึ้นไป 

 
-ประเมินการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบการเข้าประชุม  
 
 
ค านวณอัตราก าลัง 
 
ค านวณอัตราก าลัง 
 
 
นิเทศภายใน 

  
-แบบตรวจสอบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
-แบบลงช่ือการเข้าประชุม 
 
แบบค านวณอัตราก าลัง 
 
แบบค านวณอัตราก าลัง 
 
 
แบบนิเทศภายใน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๗๖ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑  ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายตาม
โครงสร้าง 
การบริหาร และมาตรฐานวิชาชีพครู  
   ๙.๒.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตาม
อัตราก าลังตาม ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๙.๒.๓  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีคุณวุฒิตรง

 
-ประเมินการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบการเข้าประชุม  
 
 
ค านวณอัตราก าลัง 
 
ค านวณอัตราก าลัง 

  
-แบบตรวจสอบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
-แบบลงช่ือการเข้าประชุม 
 
แบบค านวณอัตราก าลัง 
 
แบบค านวณอัตราก าลัง 

 
ดีเย่ียม 

 
พอดีเกณฑ์ 

 
 
 

พอดีเกณฑ์ 

- สันรูดขนาดใหญ่ ๒๒ มิลลิเมตร ๑๒ อัน 
- กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม ๑๕ รีม  
 

๒๐๐ 
๑,๘๐๐ 

 รวม   ๑๖,๖๐๐  ๑๖,๖๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๑,๖๐๐ ๔๑,๖๔๓  ๔๓,๒๔๓ 



๙๖ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

ตามวิชาเอก 
   ๙.๒.๔ ครูและบุคลากรมีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระดับดีข้ึนไป 

 
 
นิเทศภายใน 

 
 
แบบนิเทศภายใน 

 
ดีเย่ียม 

 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

      ลงช่ือ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางสุภาพร พร้าเพรียง) 
               

ลงช่ือ....................................................ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                     (นางสุภาพร พร้าเพรียง) 
                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

      ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 
โครงการ        พัฒนางานบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
แผนงาน        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่     ๒  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
       ๓  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ข้อท่ี ๔ การสร้างโอภาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี ๒ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์และบุคลากร 
 ข้อท่ี ๒ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
          ข้อท่ี ๖ พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 ข้อท่ี ๖ การบริหารจัดการ 
 ชุดโครงการของ สพฐ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
        การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และทันต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่สถานศึกษา ให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  เพื่อการวางแผน
และการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และเพื่อการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
           กลุ่มบริหารงานบุคคล มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดี และยังมีปัญหา อุปสรรคบาง
ประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว 



๙๘ 

 
มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
มาตรฐานต าแหน่ง 

 ๒.๒ เพื่อก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ     
  ๓.๑.๑ ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ร้อยละ ๘๔ 

๓.๑.๒ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๔ 

๓.๑.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเข้ารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ นอกเวลาเรียน อย่างน้อย  ๕๐  ช่ัวโมงต่อป ีร้อยละ ๙๕ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐาน 

ต าแหน่ง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๒ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเข้ารับการรอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ นอกเวลาเรียน อย่างน้อย  ๕๐  ช่ัวโมงต่อปี  ในระดับดีเย่ียม 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ประชุม สัมมนา  อบรม พัฒนาดูงานบุคลากร 

นางสาววิจิตตรา  หล้าอยู่ 
 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๑.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

๒ ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ 

นางสาววิจิตตรา  หล้าอยู่ 
๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๒.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 



๙๙ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๓ ส่งเสริมขวัญก าลังใจครู 

นางสาววิจิตตรา  หล้าอยู่ 
๓.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 
๓.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ ด าเนินงานตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ต.ค.๖๔– ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนี้ 

** หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ      เงินอุดหนุนรายหัว   

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
๑ 

ไปราชการประชุม สัมมนา  อบรม 
พัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากร 

  
 

 
 

-ค่าเบ้ียเล้ียง - ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐ 
-ท่ีพัก - ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 
-ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง - ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 
-ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา - ๙,๕๐๐ - - ๙,๕๐๐ 
-ค่าเข้าเล่มสรุปโครงการ - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 

รวม - ๑๗๐,๐๐๐   ๑๗๐,๐๐๐ 
๒ 
 

ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ      
-ค่าลงทะเบียน - ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 
-ค่าของท่ีระลึก - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
-ค่าเหมารถ - ๑๐๒,๕๐๐ - - ๑๐๒,๕๐๐ 
-ค่าท่ีพัก - ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ 
-ค่าอาหาร - ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐ 
-ค่าเข้าเล่มสรุปโครงการ - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 

รวม - ๓๐๘,๐๐๐ - - ๓๐๘,๐๐๐ 
๓ ส่งเสริมขวัญก าลังใจครู      

-สร้างขวัญก าลังใจครูในโอกาสต่าง ๆ  ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 
รวม - ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น - ๔๙๓,๐๐๐ - - ๔๙๓,๐๐๐ 



๑๐๐ 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   
               การศึกษาดูงานในประเด็นท่ีทันเหตุการณ์ ทันการเปล่ียนแปลง 
 ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                  การศึกษาข้อมูลและเลือกประเด็นการศึกษาดูงาน ทันการเปล่ียนแปลง และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป  
  ๙.๑.๒ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  ๙.๑.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเข้ารับการรอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ นอกเวลาเรียน 
อย่างน้อย  ๕๐  ช่ัวโมงต่อป ี 

 
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
ร้อยละ ๘๔ 

 
 
ร้อยละ ๘๔ 
 
 
ร้อยละ ๙๕ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑ ครูและบุคลากรมีผลการประเมินความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
  ๙.๒.๒ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม การบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  ๙.๒.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท่ีเข้ารับการรอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ นอกเวลาเรียน 
อย่างน้อย  ๕๐  ช่ัวโมงต่อป ี

 
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 
 

ดีเย่ียม 
 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ต าแหน่งสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง และเป็นครูท่ีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
     

ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่) 
               

ลงช่ือ......................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางสุภาพร พร้าเพรียง) 
                                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
     

ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
โครงการ  สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
แผนงาน                 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   
    ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อ ๔ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ข้อ ๑ การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๐-๒๕๗๙) 
 ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล 
 ข้อ ๒ การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากรทางศึกษา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
ข้อ ๒ ผลิต ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชุดโครงการสพฐ.  
ข้อ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 ข้อ ๑ พัฒนาระบบการนิเทศ 
 ข้อ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารศึกษา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของนักเรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 



๑๐๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละช้ันเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบคุคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการใน
วรรคสอง ให้จัดให้ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ              
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา ๒๒ ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุก
คนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community 
(PLC) และ ผลการวิจัยยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพท้ังด้าน
วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดังต่อไปนี้ ประเด็นท่ี ๑ ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน
กล่าวคือลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมาก
ขึ้นโดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกัน
เรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนกัเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึง่ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน
ช้ันเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการค้นพบความรู้ และความเช่ือท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งท่ีเกิด
จากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ท่ีต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด อีกท้ังการรับทราบ
ข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนา
งานวิชาชีพได้ตลอดเวลาเป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ซึ่งเป็นทั้ง
คุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นท่ีส าคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน               

 ประเด็นท่ี ๒ ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ าช้ัน และ
จ านวนช้ันเรียนท่ีต้องเล่ือนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านท่ีสูงขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า
สุดท้ายคือมีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกนัและลดลง
ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นอกสถานศึกษา 

 



๑๐๔ 

 
๓. เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 
๒. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ PLC นอกสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 
 ๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกเวลา
เรียน อย่างน้อย๕๐ ช่ัวโมงต่อปี ร้อยละ ๙๒ 
      เชิงคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับดี    

๒. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC นอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับดี  

๓.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกเวลา
เรียนอย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมงต่อปี ร้อยละ ๙๒ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนิน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
๑ ก าหนดแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ต.ค. ๖๔ 

นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า 
 

๒ จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ต.ค. ๖๔ 
๓ ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตลอดป ี

๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC 
ทุกวันอังคาร, 

พฤหัสบดี 
ครูและบุคลากร 

๕ สรุปรายงานโครงการ ก.ย. ๖๕ นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  
 
๖. งบประมาณ  จ านวน - บาท  

 
๗. แหล่งก าเนิดงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน  -  บาท  
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑. ปัจจัยความเสี่ยง   ระยะเวลาในการท ากิจกรรรมไม่เพียงพอ 
 ๘.๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง   จัดคาบให้ครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พบปะกนัมากขึ้น 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - 



๑๐๕ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑. เชิงปริมาณ 
   ๙.๑.๑ ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา 
   ๙.๑.๒ ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC นอกสถานศึกษา 
    ๙.๑.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเข้ารบัการอบรม 
พัฒนา ศึกษา     ดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกเวลา
เรียน อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมงต่อปี  

 
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมPLC 
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมPLC 
- ประเมินการเข้าร่วม
อบรม พัฒนา ศึกษา ดู
งานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

 
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมPLC 
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมPLC 
- ประเมินการเข้าร่วม
อบรม พัฒนา ศึกษา ดู
งานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

 
ร้อยละ ๙๕ 

 
ร้อยละ ๙๕ 

 
 

ร้อยละ ๙๒ 

๙.๒ เชิงคณุภาพ 
   ๙.๒.๑ ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   ๙.๒.๒ ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC นอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    ๙.๑.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
พัฒนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมงต่อปี 

 
- ประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม PLC 
- ประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม PLC 
- ประเมินผลการเข้าร่วม
อบรม พัฒนา ศึกษา ดู
งานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

 
- แบบประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
- แบบประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
- ประเมินผลการเข้า
ร่วมอบรม พัฒนา 
ศึกษาดูงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นอกเวลาเรียน 

 
ระดับดี 

 
 

ระดับดี 
 
 
 

ระดับดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและร่วมกันพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง และสอดคล้องกับสถานภาพของโรงเรียน 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

    ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ              
                          (นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า)  

    ลงช่ือ.......................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ  
                            (นางสุภาพร พร้าเพียง)  
                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

    ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 



๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 
โครงการ  พัฒนางานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ 
แผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
          ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ข้อท่ี ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
 ข้อท่ี ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 
 ข้อท่ี ๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 ข้อท่ี ๗. การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี ๖. พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 ข้อท่ี ๖. การบริหารจัดการ 
 ชุดโครงการของสพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อท่ี ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

งานพัฒนางานบริหารงบประมาณเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีขอบข่าย
ภารกิจคือการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ การเงินการบัญชี การบริหารสินทรัพย์ งานแผนงาน งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และเงินปัจจัยพื้นฐาน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าท่ีหลักคือ งานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณ เป็นงานพิเศษท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ      



๑๐๘ 

 
เพื่อพัฒนาระบบการท างาน ซึ่ งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ งานจัดหาวัสดุผลิตส่ือการเรียนรู้ งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เงินอุดหนุนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนั บ สนุ น ง าน ข อง ทุ ก ก ลุ่ ม งาน  / ฝ่ าย  ให้ ส าม ารถ ด า เนิ น ไป ตาม แ ผน อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ   
             กลุ่มบริหารงบประมาณ มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา 
อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการใน
ปีงบประมาณท่ีแล้วมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
    ๒.๒ เพื่อการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๒.๓ เพื่อพัฒนาความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 
 
๓.  เป้าหมาย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ งานการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการ คุ้มค่า ประหยัด 
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ร้อยละ ๘๒              
          ๓.๑.๒ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๒  

๓.๑.๓ โรงเรียนขจัดหรือป้องกันความเส่ียง โดยประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ี
ได้รับการจัดสรร ร้อยละ ๙๐ 
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ งานการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการ คุ้มค่า ประหยัด 
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ในระดับดี 

๓.๒.๒ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในระดับดี 

๓.๒.๓ โรงเรียนขจัดหรือป้องกันความเส่ียง โดยประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ี
ได้รับการจัดสรร ในระดับดี 
 
๔.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
๑ พฒันางานการเงินและบัญช ี  นายวันชัย พุแค 

นางสุภาพร พร้าเพรียง 
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ 

๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ จัดท าบัญชีและหลักฐานการจ่ายเงิน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 



๑๐๙ 

 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
๒ พฒันางานพัสดุและสินทรพัย ์  นางสุกัญญา โพชะกะ 

นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ 
นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ 
นายจุฑาวัชร คงเมือง  

๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๒.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ ลงบัญชีวัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๔ ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี ก.ย. ๖๕ 
๒.๕ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๓ พฒันางานแผนงาน  นายอุทิศ หนูเสน 
นางสาวสุภาวดี ไพสาร 
 

๓.๑ ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก.ย. ๖๔ 
๓.๒ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ ตัดงบประมาณตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๔ พฒันางานบริหารงบประมาณ  นางสาวสุภาวดี ไพสาร 
นายจุฑาวัชร คงเมือง ๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ 

๔.๒ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ จัดหาวัสดุส านักงาน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๕ สาธารณปูโภคโรงเรียน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ นายวันชัย พุแค 
๕.๒ ด าเนินงานตามโครงการ  
๕.๓ สรุปผลการด าเนินงาน  

๖ พฒันางานซ่อมแซมครุภณัฑ์และยานพาหนะ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ นางสุกัญญา โพชะกะ 
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ 
 

๖.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. ๖๔ 
๖.๒ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และยานพาหนะ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๖.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๗ จัดหาวัสดุและสื่อการเรียนรู ้  นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 
นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ ๗.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๗.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๗.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๘ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ  นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ 
๘.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๘.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๘.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๙ ส ารองจ่าย ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 
 
๕.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  
  
๖.  งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ๑,๔๐๙,๗๑๘.๖๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ พฒันางานการเงินและบัญชี งานแผนงาน งานพัสดุและสินทรพัย์ และงานงบประมาณ 
 ๑.๑ ค่าเครื่องพิมพ์และ  หมึก - - ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐ 



๑๑๐ 

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

พิมพ ์
 ๑.๒ คา่วัสดุส านกังาน 
 - กระดาษA๔ ๗๐g ๘๐ กล่อง - - ๙,๕๐๐ - ๙,๕๐๐ 
 - กระดาษปกขาวA๔ ๒๕ ห่อ - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 - โพสอิสเสนอเซ็นต์ ๑๐ ห่อ - - ๗๔๓ - ๗๔๓ 
 - ลวดเสียบ ๘๐ กล่อง - - ๘๐๐ - ๘๐๐ 
 - คลิปด า No๑๑๐ ๒๘ กล่อง - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 - คลิปด า No๑๐๘ ๑๕ กล่อง - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 - กระดาษปกสีA๔ ๒๕ ห่อ - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 - ลวดเย็บ No๑๐ ๘๐ กล่อง - - ๘๐๐ - ๘๐๐ 
 - แฟ้มเอกสาร A๔ ๓๕ แฟ้ม - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 - ไส้แฟ้มพลาสติก ๕๐ แพ็ค - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 - ปากกาน้ าเงิน ๑๐๐ แท่ง - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 - ตู้ใส่เอกสาร 2 ชุด - - ๖,๔๐๐ - ๖,๔๐๐ 

รวม - - ๔๓,๒๔๓ - ๔๓,๒๔๓ 
๒ สาธารณปูโภคโรงเรียน 
 - ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน - ๖๔๓,๓๘๔ - - ๖๔๓,๓๘๔ 
 - ค่าซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคโรงเรียน 
- ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

รวม - ๖๕๓,๓๘๔ - - ๖๕๓,๓๘๔ 
๓ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ๒๗,๕๐๐ - - ๒๗,๕๐๐ 
 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - ๑๐๗,๕๐๐ - - ๑๐๗,๕๐๐ 

รวม - ๑๓๕,๐๐๐ - - ๑๓๕,๐๐๐ 
๔ จัดหาวัสดผุลิตสือ่การเรียนรู้ 
 - กระดาษ A๔ ๘๐g  - - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
 - ค่าหมึกเครื่องอัดส าเนา - - ๓๖,๒๐๐ - ๓๖,๒๐๐ 
 - ค่าเช่าเครื่องอัดส าเนา - ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐ 

รวม - ๒๕๐,๐๐๐ ๑๓๖,๒๐๐ - ๓๘๖,๒๐๐ 
๕ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ 
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  - ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ 

รวม - ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ 
๖ ส ารองจ่าย 
 ส ารองจ่ายฉุกเฉิน - - ๕๑,๘๙๑.๖๐ - ๕๑,๘๙๑.๖๐ 

รวม - - ๕๑,๘๙๑.๖๐ - ๕๑,๘๙๑.๖๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๑,๑๗๘,๓๘๔ ๒๓๑,๓๓๔.๖๐ - ๑,๔๐๙,๗๑๘.๖๐ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 



๑๑๑ 

 
๗.  แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
 ๘.๑.๑ โครงการบางโครงการด าเนินการล่าช้าท าให้การจัดท าบัญชีช้ากว่าปกติ  

๘.๑.๒ การส่งใช้เงินยืมมีความล่าช้ากว่าก าหนดมากเพราะบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงิน   
     ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ๘.๒.๑ ทุกโครงการควรวางแผนการใช้เงินให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
     ๘.๒.๒ แต่ละงานต้องท าโครงการให้ครอบคลุมจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายโครงการอื่น 
     ๘.๒.๓ จัดนิเทศบุคลากรใหม่ให้เข้าใจระเบียบการเงินอย่างต่อเนื่อง 
 
๙.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
   ๙.๑.๑ งานการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องตามระเบียบ  ข้อ
ปฏิบัติของทางราชการ คุ้มค่า ประหยัด เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
   ๙.๑.๒ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
   ๙.๑.๓ โรงเรียนขจัดหรือป้องกันความเสี่ยง โดยประเมินผลการ
ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีได้รับการจัดสรร   

 
สอบถาม 

 
 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ ๘๒  

 
 
 

ร้อยละ ๘๒  
 

ร้อยละ ๙๐ 

๙.๒. เชิงคณุภาพ 
   ๙.๒.๑ งานการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องตามระเบียบ  
ข้อปฏิบัติของทางราชการ คุ้มค่า ประหยัด เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
   ๙.๒.๒ สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
   ๙.๒.๓ โรงเรียนขจัดหรือป้องกันความเสี่ยง โดยประเมินผลการ
ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีได้รับการจัดสรร  

   
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๐.๑  การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้ 
    ๑๐.๒  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ 

 

 

 



๑๑๒ 

 
๑๑.  การอนุมัติโครงการ 

 
    ลงช่ือ….................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                             (นายวันชัย  พุแค) 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ  
             (นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว)   
                                                     กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   
ลงช่ือ…………….......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 
โครงการ ระดมทรัพยากร 
แผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี  ๖  พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ข้อท่ี  ๗  พัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
ข้อท่ี  ๖  การบริหารจัดการ 

ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

          มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                     ข้อ ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ข้อ ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
๑. หลักการและเหตุผล    

ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ นั้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกันด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อบ ารุง
การศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดอย่างจ ากัดตาม
จ านวนนักเรียน จึงยงัขาดงบประมาณเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีโรงเรียนมีความจ าเป็นและแต่ขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินการ   
             กลุ่มบริหารงบประมาณ มีผลการด าเนินงานในโครงการระดมทรัพยากรประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคบางประการ     
ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้วมา



๑๑๔ 

 
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 
๒. ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการระดมทรัพยากร 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัด 

การศึกษา ร้อยละ ๗๗ 
๓.๑.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนินโครงการระดมทรัพยากร ร้อยละ ๗๗ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัด 

การศึกษา ในระดับดี 
๓.๒.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนินโครงการระดมทรัพยากร ในระดับดี 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ จ้างครูต่างชาติ  นางสุภาพร พร้าเพรียง 

๑.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ  นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 
นางณดาภา หัศภาดุล ๒.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๒.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๓ ค่าสอนคอมพิวเตอร์  นายนิคม บัวสิม 
นายนฤชัย จ่างศรี ๓.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๓.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๔ พัฒนาการศึกษา  นายวันชัย พุแค 
๔.๑ อนุมัติใช้เงินตามโครงการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๒ ด าเนินงานตามโครงการ ๖ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ ก.ย.๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ 
   



๑๑๕ 

 
๖. งบประมาณ จ านวน  ๒,๔๐๔,๐๓๒.๙๒ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
                 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร ในระยะเวลากระช้ันชิด อาจท าให้ 
  ผู้ปกครองและชุมชน ทราบข่าวไม่ท่ัวถึง อาจได้รับความร่วมมือไม่เต็มท่ีนัก 
     ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร แก่ผู้ปกครองและ      
          ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป 
 
   
 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินรายได ้ เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ จ้างครูต่างชาติ 

จัดจ้างครูต่างชาติ - - - ๘๔๗,๔๙๒ - ๘๔๗,๔๙๒ 
รวม - - - ๘๔๗,๔๙๒ - ๘๔๗,๔๙๒ 

๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ - - - ๒๐๒,๖๘๐ - ๒๐๒,๖๘๐ 

 - - - ๒๐๒,๖๘๐ - ๒๐๒,๖๘๐ 

๓ ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ - - - ๑,๒๗๑,๑๓๘ - ๑,๒๗๑,๑๓๘ 

 - - - ๑,๒๗๑,๑๓๘ - ๑,๒๗๑,๑๓๘ 
๔ พัฒนาการศึกษา 

จัดพัฒนาการศึกษา - - - ๘๒,๗๒๒.๙๒ - ๘๒,๗๒๒.๙๒ 

รวม - - - ๘๒,๗๒๒.๙๒ - ๘๒,๗๒๒.๙๒ 
รวมทัง้สิ้น - - - ๒,๔๐๔,๐๓๒.๙๒ - ๒,๔๐๔,๐๓๒.๙๒ 



๑๑๖ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณใน
การจัดการศึกษา 
  ๙.๑.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึง
พอใจการด าเนินโครงการระดมทรัพยากร 

 
สังเกต 

 
 

สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถามความ 

 
ร้อยละ ๗๗ 

 
 

ร้อยละ ๗๗ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณใน
การจัดการศึกษา 
  ๙.๒.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึง
พอใจการด าเนินโครงการระดมทรัพยากร 

 
สังเกต 

 
 

สอบถาม 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถามความ  

 
ดี 
 
 
ดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                (นายวันชัย  พุแค) 
                     

ลงช่ือ..........................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
              (นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว) 
                                                       กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                  (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 
โครงการ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
แผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี  ๖  พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ข้อท่ี  ๗  พัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
ข้อท่ี  ๖  การบริหารจัดการ 
ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

          มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                     ข้อ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ข้อ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
๑. หลักการและเหตุผล    

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียน ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็น
ความส าคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 



๑๑๘ 

 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยาได้จัดให้มีการให้กู้ยืมกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา จึงมี

สิทธิได้รับการพิจารณาเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ท้ังนี้กองทุนสงวนสิทธิ์ในการ
จ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานกองทุน หรือระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนหาก
สถานศึกษาไม่ด าเนินงานกองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกองทุนก าหนด เพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มงานงบประมาณจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อด าเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินท้ังก่อนการให้กู้ยืม ระหว่างก าลังศึกษา และเมื่อจบการศึกษา 

 ๒.๓ เพื่อจัดประชุมผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับกองทุน 

 ๒.๔ เพื่อปลูกจิตส านึกผู้กู้ยืมเงินในการช าระเงินคืนกองทุน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา ร้อยละ ๗๗ 
    ๓.๑.๒  ผู้กู้ยืมเงินมีความพึงพอใจการด าเนินโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

ร้อยละ ๗๗ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาในระดับดี 

    ๓.๒.๒  ผู้กู้ยืมเงินมีความพึงพอใจการด าเนินโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานักเรียนของ
สถานศึกษา ในระดับดี 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑ พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   

 
 
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ 

๑.๑ ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่าน 
ระบบ e-Studentlone 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๒ สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินผู้กู้ยมืและประกาศ
รายช่ือ 

๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑.๓ สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนผู้
กู้ยืม 

ธ.ค. ๖๕ 

๑.๔ สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

ธ.ค. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  



๑๑๙ 

 
 ๖. งบประมาณ เงินอุดหนุนจากกองทุน กยศ. จ านวน ๒๔,๙๓๓.๘๓ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณจากกองทุน กยศ. 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 

การด าเนินงานของกองทุนของสถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับผู้กู้ ซึ่งอาจเกิด 
ความล่าช้าจากการประชาสัมพันธ์อันกระช้ันชิด 
     ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป 
   
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้าน
งบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  ๙.๑.๒  ผู้กู้ยืมเงินมีความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สังเกต 

 
 

สอบถาม 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถามความ  

 
ร้อยละ ๗๗ 

 
 

ร้อยละ ๗๗ 
 

 
๙.๒ เชิงคณุภาพ 
  ๙.๒.๑  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้าน
งบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  ๙.๒.๒  ผู้กู้ยืมเงินมีความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สังเกต 

 
 

สอบถาม 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถามความ  

 
ดี 
 
 
ดี 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๑๐.๑ การด าเนินงานของสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ วัสดุส านักงาน (เงิน กยศ.) - - - ๒๔,๙๓๓.๘๓ ๒๔,๙๓๓.๘๓ 
 รวม - - - ๒๔,๙๓๓.๘๓ ๒๔,๙๓๓.๘๓ 



๑๒๐ 

 
 ๑๐.๒ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษามีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           (นางสาวธนวรรณ กินขุนทด) 
                     

ลงช่ือ..........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                (นายวันชัย พุแค) 
                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ…........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                  (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 
โครงการ  เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 
แผนงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี  ๖  พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ข้อท่ี  ๗  พัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
ข้อท่ี  ๖  การบริหารจัดการ 
ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     ข้อ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
๑. หลักการและเหตุผล    

ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ นั้น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกันด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับเงินทุนบริจาคสนับสนุนให้กับนักเรียนท่ีมีผล
การเรียนดีแต่ยากจน จ านวนมาก โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน เพื่อคัดเลือก
นักเรียนรับทุนการศึกษา ในการใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ มีผลการด าเนินงานในโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคบาง
ประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าขอ้เสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว
มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 



๑๒๒ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 

๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเงินบริจาค
ทุนการศึกษานักเรียน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัด 
การศึกษา ร้อยละ ๗๗ 

    ๓.๑.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนินโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 
ร้อยละ ๗๗ 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัด 

การศึกษา ในระดับดี 
    ๓.๒.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนินโครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 

ในระดับดี 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ การบริจาคทุนการศึกษานักเรียน  นางสาวสุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง 

นายวันชัย  พุแค การบริจาคทุนการศึกษา ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   
 
๖. งบประมาณ จ านวน  ๑๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินรายได้ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ การบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 

การบริจาคทุนการศึกษา - - - ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ 

รวม - - - ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - - ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ 



๑๒๓ 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
                 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร ในระยะเวลากระช้ันชิด อาจท าให้ 
  ผู้ปกครองและชุมชน ทราบข่าวไม่ท่ัวถึง อาจได้รับความร่วมมือไม่เต็มท่ีนัก 
     ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การจัดกิจกรรมเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนแก่
ผู้ปกครองและชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 
  ๙.๑.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 

 
สังเกต 

 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม
ความ  

 
ร้อยละ ๗๗ 

 
ร้อยละ ๗๗ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 
  ๙.๒.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 

 
สังเกต 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม
ความ  

 
ดี 
 
ดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง) 
                     

ลงช่ือ..........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                  (นายวันชัย  พุแค) 
                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                  (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 



๑๒๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 
โครงการ  โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน                 กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
                     ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )  
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

  ข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้  การวัด 
และประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 

  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
           การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อท่ี ๖ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ชุดโครงการของสพฐ. ด้านคุณคุณธรรม  จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 

           ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                     ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

                   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 



๑๒๖ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระท่ัง
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของ
ราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนหรือชุมชนบา้ง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะส่ือให้เห็นได้
ว่าการทุจริตก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทย
จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมายการศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วย
การศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้วยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมท่ีถูกต้อง ดีงาม ใน
การท่ีจะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง  ดังนั้น การท่ีจะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึง
จ าเป็นท่ีต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
มีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   มีความ
รักชาติถูกทางท่ีจะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
          กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการ
ด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
เพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อใหโ้รงเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  
๒.๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามแนววิถีพุทธ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดี ด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  ร้อยละ ๘๖ 
๓.๑.๒  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๘๖ 
๓.๑.๓  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๘๖ 

 ๓.๑.๔  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ร้อยละ ๘๖ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ในระดับดี 

  ๓.๒.๒  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๓  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๔  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  



๑๒๗ 

 
 ในระดับดี 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ งานควบคุมภายใน  นางสาวสุรางคนางค์  

พวกดอนเค็ง 
นางสาวดวงสุดา นาเจริญ 

๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๑.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๒ งานประชาสัมพันธ์  นายนิคม  บัวสิม 
นายคมสัน มณีศรี 
นายวัฒนนท์ วรรณปะเขา 
นางอุมาพร ศรีสารคาม 
นางสาวพรไพลิน ภูมิโคกรักษ์  

๒.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๓ งานสารสนเทศ  นายนิคม  บัวสิม 
๓.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๓.๒ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๔ ค่ายคุณธรรม  นายภวพล หลงพวง 
นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธ์ุ ๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 

๔.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๕ โครงงานคุณธรรม สพฐ.  นายภวพล หลงพวง 
นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธ์ุ ๕.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 

๕.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๕.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๖ การปลูกจิตส านึกให้นักเรียน  นายวันชัย  พุแค 
๖.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๖.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๖.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๗ รับนักเรียน  นางสาวเมธาวี กุศลมา 
๗.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๗.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๗.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๘ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  นายฉกาจ  ภูถมทอง 
๘.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๘.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๘.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

๙ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  นายนิคม บัวสิม 
๙.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๙.๒ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔– ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๙.๓ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  



๑๒๘ 

 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๒๔๑,๙๓๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ งานควบคุมภายใน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 กระดาษ A๔ - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

กระดาษปกขาว A๔ - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
กาวสองหน้าแบบบาง - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 

                  รวม - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒ งานประชาสัมพันธ ์  
 กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 กระดาษปกแข็ง A๔ - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
 หมึกเครื่องพิมพ ์ - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
                  รวม - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๓ งานสารสนเทศ  
 กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 กระดาษปกแข็ง A๔ - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
 หมึกเครื่องพิมพ ์ - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 

รวม - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๔ ค่ายคุณธรรม 

 ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๕๐๐ - - - ๑,๕๐๐ 
ค่าอาหารนักเรียน ๑ มื้อ - ๑,๘๐๐ - - ๑,๘๐๐ 
ค่าอาหารว่างนักเรียน - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
ค่ากระดาษเกียรติบัตร ๔ รีม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
ค่ากระดาษชาร์ต ๓๐ แผ่น - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
ปากกาเคมี ๓ กล่อง - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
ค่าปา้ยไวนิล - - ๑,๑๐๐ - ๑,๑๐๐ 

รวม ๑,๕๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๒๐๐ - ๖,๐๐๐ 
๕ โครงงานคุณธรรม สพฐ. 

กระดาษ เอ ๔ ๘๐g ๑๐ รีม - - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 
กระดาษปกสี ๑ รีม - - ๔๐๐ - ๔๐๐ 
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
เทปกาวสองหน้า - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
เทปใส - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 

รวม 
 

- - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๖ การปลูกจิตส านึกให้นักเรียน 
 ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 



๑๒๙ 

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วัสดุอุปกรณ์ท ากิจกรรม - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
ค่าอาหาร - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
ค่าค่าหารว่างและเครื่องด่ืม - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๗ รับนักเรียน 

วัสดุอุปกรณ์การรับนักเรียน - - ๓๐,๐๓๐ - ๓๐,๐๓๐ 
วัสดุอุปกรณ์การมอบตัว - - ๒๘,๙๐๐ - ๒๘,๙๐๐ 
จ้างเหมาอาหาร - ๕,๕๐๐ - - ๕,๕๐๐ 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม - ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ 

รวม - ๑๐,๐๐๐ ๕๘,๙๓๐ - ๖๘,๙๓๐ 
๘ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ต้น - ๗๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
ม.ปลาย 

- 
- - - - 

- ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด - ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ 
รวม - ๙๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ 

๙ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร - ๓๑,๐๐๐ - - ๓๑,๐๐๐ 

รวม - ๓๑,๐๐๐ - - ๓๑,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ๑๓๖,๓๐๐ ๑๐๓,๑๓๐ - ๒๔๑,๙๓๐ 

**หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ๒๔๑,๙๓๐ บาท 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑. ปัจจัยความเสี่ยง การด าเนินโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถท าได้ตามก าหนดเวลาเพราะมี
กิจกรรมอื่นๆ เข้ามาเวลานั้น เช่น ต้นสังกัดส่ังให้ครูท่ีรับผิดชอบไปอบรม สัมมนา ตามค าส่ังของต้นสังกัด 
 ๘.๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริหารเวลาตามสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
 ๙.๑.๑  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต   
 ๙.๑.๒  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน  
 ๙.๑.๓  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน  

 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
 

 
แบบประเมิน 

 
ร้อยละ ๘๖ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
  ๙.๒.๒  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน  
  ๙.๒.๓  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน 

 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
 

 
แบบประเมิน 

 
     ดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตได้รับการปลูกจิตส านึก ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามป้องกันการทุจริตและการใช้ชีวิตประจ าวันด้วย
ความพอเพียง น าผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยท่ัวไป 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ          
                      (นางสาวเมธาวี  กุศลมา)  

                ลงช่ือ.....................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
                                                      (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

          ลงช่ือ……................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม 
แผนงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ข้อ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ข้อ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
ข้อ ๗ การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ข้อ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคมสมศ.รอบท่ี๔) 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔  การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาสมศ.รอบท่ี๔) 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖  การพัฒนาสุนทรียภาพ สมศ.รอบท่ี๔) 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานอาคาร 
สถานท่ี และระบบต่างๆ ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาซึ่งประกอบไปด้วย การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน
และภูมิทัศน์รอบห้องน้ านักเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ซ่อมแซมระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม อาคารเรียนและสถานท่ีบริเวณท่ัวไปของโรงเรียนถือวา่เป็นส่วน
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนถ้าอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ช ารุดและไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซม
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย  ส่วนสถานท่ีถ้าได้รับการปรับปรุงจัดตกแต่งให้สวยงามก็สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะเช่ือว่าถ้ามีการวางแผน การออกแบบและสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
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ได้อย่างเป็นระบบแล้วจะมีผลท าให้การจัดการเรียนการสอนพัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ดังนั้นกลุ่มงานบริการจึงมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
             กลุ่มบริหารงานท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ี
ช ารุดทรุดโทรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดี และ
ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงาน
โครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔– ๒๕๖๖ 
ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
๓. เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ ๗๘ 

 ๓.๑.๒  สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ีอย่าง 
สมพระเกียรติ  ร้อยละ ๗๘ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทุก

กลุ่มเป้าหมาย ในระดับดี 
                ๓.๑.๒  มีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ีอย่าง 
สมพระเกียรติ ในระดับดี 
 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

และส่ิงปลูกสร้างอื่น ท่ีช ารุดทรุดโทรม 
๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  

นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล  หลงพวง 
และคณะ 

๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ,จัดภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน  

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

๓. ซ่อมแซมระบบน้ าประปา ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๗๑๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

๔. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

๕ ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา โต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

๖. ปรับปรุงร่อง ท่อระบายน้ า ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

๗ ปรับปรุงห้องโสต ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายพชร รอดไธงสง  
นายจักรพงษ์ วิลัยพิศ  
นายภวพล หลงพวง 
และคณะ 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ 
เงินนอก รวม ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิง่ปลกุสร้างอืน่ที่ช ารดุทรดุโทรม 
 ซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน , หอประชุม - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ - ๓๙๐,๐๐๐ 
 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่าง , หลังคา - ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ 
 รวม - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ - ๔๘๐,๐๐๐ 

๒ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม จัดภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน (เตาเผาขยะ) 
 น้ ายาท าความสะอาด - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 ธงอาเซียน,ธงชาติ - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 น้ ามันเช้ือเพลิง - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 ปรับภูมิทัศน์ - - ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ 
 ไม้กวาดดอกหญ้า - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 ถังขยะ - ๗,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
 รวม 

 
- ๗,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 
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๓ ซ่อมแซมระบบน้ าประปา  
 ท่อประปาขนาด ๑,๒,๔,๖,๘  น้ิว - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 กาวตราท่อน้ าไทย - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 คีมตัดลวด - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 ดอกสว่านขนาด ๑,๒,๓,๔,๕ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ใบเลื่อยตัดเหล็ก - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 หัวก๊อกขนาด ๔,๖,๘ หุน - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
 เทปพันเกลียว - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 วาล์วก๊อกน้ าขนาด ๔,๖,๘ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ท่อเกลียวนอก ๔,๖ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ข้อต่อเกลียวนอก ๔,๖ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ข้อต่อ ๖ ลด ๔ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ก๊อกปดิตาย ๒,๔,๖ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ก๊อกน้ าปิดเปิด ๔,๖ หุน - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ข้อต่อใหญ่ - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
 ตะปู ลวด - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 วาล์วหมุนได้ - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ท่อสามทางลดระดับ - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 รวม 

 
- - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๔ ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
 สายไฟ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 หลอดไฟ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 คีมไฟฟ้า ไขควงไฟฟ้า - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
 เทปพันสายไฟ - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 แป้นไม้ พุก - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
 เต้ารับ เต้าเสียบ - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 เบล็คเกอร์ - - ๑๘,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ 
 กล่องชุดสวิตไฟ - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 สกร ู - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
 ดอกสว่าน - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 รวม - - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

๕ จัดซ้ือ จัดหาโต๊ะ เก้าอี ้นกัเรยีน 
 จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน จ านวน ๘๐ ชุดๆ ละ 

๑,๒๕๐ บาท 
- - ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 

 วัสดุ บ ารุงซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน - - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
 รวม - - ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

๖ ปรบัปรุงร่องท่อระบายน้ า 
 วัสดุ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 ค่าช่าง - ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ 



๑๓๕ 

 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีเป็นกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ
และตลอดเวลาเมื่อมีปัญหา จึงต้องมีบุคลากรดูแลจุดนี้เป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุดทรุดโทรมเพิ่มขึ้น 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
    ๙.๑.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
    ๙.๑.๒  สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ีอย่างสมพระเกียรต ิ  

 
ประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
 ร้อยละ ๗๘ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๙.๒.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
   ๙.๒.๒  สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ีอย่างสมพระเกียรต ิ  

 
ประเมินจัด
สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม 

 
ดี 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
๒. ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 รวม - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
๗ ปรบัปรุงห้องโสต 
 โต๊ะ เก้าอี้ (๒๐ ตัว) - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
 โต๊ะ (๔ ตัว) - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
 ซ่อมระบบไฟฟ้า - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
 รวม - ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น - ๒๒๙,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ - ๗๑๐,๐๐๐ 



๑๓๖ 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
              ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นายพชร  รอดไธสง) 
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
     (นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
    ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 
โครงการ           ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
แผนงาน           กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
ข้อท่ี  ๗  การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี  ๖  พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
ข้อท่ี  ๖  การบริหารจัดการ 

ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
ข้อ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและรัฐต้องด าเนินการการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุก  
ช่วงวัยของประเทศให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงของภูมิสังคม ประเทศและสากล สามารถระดมทรัพยากรและบุคคลเพื่อ
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัด การศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อชีวิต สังคม ความมั่นคง ความมั่งค่ังของ
ชาติอย่างยั่งยืน พัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
รูปแบบต่างๆ และสร้างแรงจูงใจใน การจัดบริการทางการศึกษาตลอดชีวิตของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและ
ผู้รับบริการ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อให ้การศึกษาตลอดชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและเสริมสร้าง
ความมั่นคงตามนโยบายของชาติได้ รวมทั้งประชาชน มีสิทธิจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยบูรณาการการศึกษา
ทุกรูปแบบหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมตาม ความต้องการและความจ าเป็นของผู้รับบริการ เพื่อน า



๑๓๘ 

 
ไปสู่การได้รับโอกาสและความท่ัวถึงในการจัดการศึกษา ตลอดชีวิตตามความต้องการของประชาชนทุกช่วงวัย
ในประเทศ ให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
คือการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศและ ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการส่งเสริมภาคี เครือข่ายและองค์กรภายนอก ในการจัด
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดี และยังมี
ปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนนิโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการใน
ปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่ม
บริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากหน่วยงานและองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนตาม
บริบทของพื้นท่ี 

๒. ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม 
๔.  พัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
          ๓.๑.๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม 

ประชุมเพื่อพัฒนา สถานศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๒ 
                    ๓.๑.๒. ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานและองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน
ตามบริบทของพื้นท่ี ร้อยละ ๘๒ 
                    ๓.๑.๓. ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ร้อยละ ๘๒ 
                    ๓.๑.๔. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม ร้อยละ ๘๒ 
          ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

         ๓.๒.๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม 
ประชุมเพื่อพัฒนา สถานศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเย่ียม  
                    ๓.๒.๒. ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานและองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน
ตามบริบทของพื้นท่ี ในระดับดีเย่ียม 
                    ๓.๒.๓. ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ในระดับดีเย่ียม 
                    ๓.๒.๔. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม ในระดับดีเย่ียม 
 
 



๑๓๙ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว 

นายพชร รอดไธสง 
 

๒. ประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง , ชุมชน  ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ 
๓ ประสานความร่วมมือหน่วยงานและองค์กร  

ท้ังภาครัฐและเอกชน 
๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   
 
๖. งบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว (กรอบงานท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ) 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑. ปัจจัยความเสี่ยง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองบางท่าน ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม

การประชุมตามก าหนดได้ 
 ๘.๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง ในวันเวลาท่ีสะดวกท่ีสุด
ในการ ก าหนดวันประชุม 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ ด้านปริมาณ 
  ๙.๑.๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา สถานศึกษา 
และรับทราบผลการจัดการศึกษา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  ๙.๑.๒.ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
และองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนตามบริบทของพื้นท่ี                         
  ๙.๑.๓. ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม  

 
 

 
ร้อยละ ๘๒ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน - ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐ 

๒ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 



๑๔๐ 

 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

  ๙.๑.๔. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม  

๙.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๙.๒.๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา สถานศึกษา 
และรับทราบผลการจัดการศึกษา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  ๙.๒.๒.ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
และองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนตามบริบทของพื้นท่ี                         
  ๙.๒.๓. ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  
  ๙.๒.๔. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม  

 
 

 
ดีเย่ียม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา จากหน่วยงานและองค์กร ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน /สังคม มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อชุมชน/สังคม 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 
              ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    (นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว) 
 

                ลงช่ือ.........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                (นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
          ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 
โครงการ        พัฒนางานกิจการนักเรียน 
แผนงาน        กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่   ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

    ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
   ข้อท่ี ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
   สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ข้อท่ี ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ข้อท่ี ๗. การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
   ข้อท่ี ๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    
   ข้อท่ี ๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   
พื้นฐาน 

  ข้อท่ี ๖. การบริหารจัดการ 
  ชุดโครงการสพฐ. การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๓.๖  มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
  ข้อ ๓.๗  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๐ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสู่ “สังคมท่ีมีความสุข   
อย่างยั่งยืน (Green Society) ให้ ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ท้ังมิติ    
ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การน าไปสู่ความอยู่ดีมี สุข
ของคนไทย และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดไป แนวคิดพื้นฐาน “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนายึดหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยเฉพาะเรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ต้ังอยู่ในความ       
ไม่ประมาท มีการพัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษามีหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้



๑๔๒ 

 
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอัน
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว  
ท าให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปล่ียนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก  ศีลธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ระบบสังคมท่ีเคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียง 
ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนา
สังคมในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงท าให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม 
มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผล ไปยังปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหานักเรียนตีกัน 
ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข และอื่นๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศด้วย งานกิจการนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นงาน ท่ีต้องประสานงานกับครู 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนองค์กร และยังเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนตามปกติท่ีมุ่งส่งเสริมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถแล้ว นักเรียนต้องมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความประพฤติท่ีดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนั้นพัฒนางานกิจการ นักเรียนและพัฒนาผู้เรียน  

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา 
อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการ           
ในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่ม
บริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
 ๒.๒  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 
๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 ๓.๑.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๖ 
 ๓.๑.๒. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ร้อยละ ๘๖ 
 ๓.๑.๓. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  

ชุมชน และสังคม ร้อยละ ๘๖ 
     ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเย่ียม 
 ๓.๒.๒. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับดีเย่ียม 
 ๓.๒.๓. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  

ชุมชน และสังคม ในระดับดีเย่ียม 



๑๔๓ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ งานบริหารงานกิจการนักเรียน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ 

 
 
 

๑.๑ ประชุมกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
๑.๒ จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ตามโครงการ 
๑.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๒ ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมนักเรียน ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๒.๑ จัดท าคู่มือนักเรียน 
๒.๒ ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
๒.๓ ควบคุมนักเรียนให้เข้าเรียนตามเวลา 
๒.๔ ควบคุมนักเรียนมาสาย 
๒.๕ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง,ครูที่ปรึกษา,ครูแนะแนว 
๒.๖ ติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
๒.๗ ติดตามนักเรียนขาดเรียน 
๒.๘ ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย 
๒.๙ จัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนเช่นท าความ
สะอาดโรงเรียน 

 
๕.ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ   
              ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕  ณ   โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 
๖. งบประมาณ 

  จ านวน  ๔,๖๐๐ บาท   ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ  
 
๗.  แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน 
 - กระดาษ A๔ - - ๑,๖๐๐ - ๑,๖๐๐ 
 - กระดาษปกสี A๔   - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
 - เทปกาวสองหน้า - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

รวม - - ๒,๖๐๐ - ๒,๖๐๐ 
๒ ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมนักเรียน - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๒,๐๐๐ ๒,๖๐๐ - ๔,๖๐๐ 



๑๔๔ 

 
๘.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑  ปัจจัยเสี่ยง   การติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง   ให้ครูท่ีปรึกษาและครูเวรประจ าวันช่วยก ากับติดตาม 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๙.๑.๒. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 
  ๙.๑.๓. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 
-ประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ 
 

 
-แบบประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ 
 

 
ร้อยละ ๘๖ 

๙.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๙.๑.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  ๙.๑.๒. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 
  ๙.๑.๓. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 
-ประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ 
 

 
-แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ 
 

 
ดีเย่ียม 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
๑๑.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ) 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 
โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่    ๒  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

     ๓  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ป ี

 ข้อท่ี  ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี  ๔  สร้างเสริมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 สอดคล้องพับแผนพัฒนาฉบบัที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ข้อท่ี  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี  ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา  ระยะ  ๒๐  ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 ข้อท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี  ๑  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

      ข้อท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชุดโครงการของสพฐ.  ข้อท่ี  ๔ ด้านคุณธรรม   จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ข้อ ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 



๑๔๖ 

 
 ข้อ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได้ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๖  บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนระบุว่า “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  การมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  สุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีมีความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการ  บูรณาการ
ตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนาด้าน “การกิน  การอยู่  การดู  และการฟัง
เป็น”  มีปัญญารู้และเข้าใจในคุณค่าแท้  ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปัญญา  มีวัฒนธรรมเมตตา  เป็น
ฐานในการด ารงชีวิต โรงเรียนเทพสถิตวิทยาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ๒๙  ประการ 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓.  ส่งเสริมผู้เรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และสังคม 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ๒๙ ประการ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓.๑.๒ นักเรียนได้เรียนกับพระสอนศีลธรรม ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๓.๒ ด้านคุณภาพ 



๑๔๗ 

 
๓.๒.๑ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ๒๙ ประการ ในระดับดี 
๓.๒.๒ นักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ กับพระสอนศีลธรรม ในระดับดี 

 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ การด าเนินตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ตลอดปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
นายภวพล  หลงพวง 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖.   งบประมาณ   จ านวน  ๑,๔๐๐ บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ การด าเนินตามอัตลักษณ์  ๒๙  ประการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
- เข้าค่ายวิถีพุทธนักเรียน 
- ค่ากระดาษเกียรติบัตร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

๑,๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
- 
- 

 
๑,๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๑,๔๐๐ - ๑,๔๐๐ 
**หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗.   แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
 ๑.  การมีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ
พระพุทธรูปให้กับทุกห้องเรียน 
 ๒.  การรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติได้ทุกวัน 
      ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.  ใหติ้ดภาพชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์แทนการมีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
 ๒.  มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งท่ีปฏิบัติคือกินมังสวิรัติทุกวันพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 
๙.   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑  เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวถิี
พุทธ  ๒๙  ประการ 

ผลจัดกิจกรรม
ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 
๒๙ ประการ 

แบบประเมินผลจัด
กิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ ๒๙ ประการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนได้เรียนกับพระสอนศีลธรรม 
๙.๑  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  

ผลจัดกิจกรรม
ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 
๒๙ ประการ 

แบบประเมินผลจัด
กิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ  ๒๙  ประการ 

ระดับดี 

นักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธกับพระสอน
ศีลธรรม 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธ ๒๙ ประการอยู่ใน ระดับดี 
 
๑๑.  การอนุมัติโครงการ 
 

    ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภวพล  หลงพวง) 

    ลงช่ือ.......................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
         (นายพชร รอดไธสง) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

                ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 
โครงการ  พัฒนางานบรกิาร 
แผนงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที ่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
             ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ข้อ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ข้อ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน 
ข้อ ๗ การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ข้อ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 
ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
         ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             

อย่างมีคุณภาพ 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคมสมศ.รอบท่ี๔) 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔  การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาสมศ.รอบท่ี๔) 
(ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖  การพัฒนาสุนทรียภาพ สมศ.รอบท่ี๔) 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มี
จุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ



๑๕๐ 

 
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การท่ีโรงเรียนมีสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม และมีอาคาร เรียน
อาคารประกอบ ระบบ  สาธารณูปโภคท่ีครบครัน สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการใช้งานและการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกท้ังงานบริการ
เป็นงานท่ีต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร  ท่ีเป็นปัจจัยต่อการให้บริการ
ในโรงเรียนกับข้าราชการนายและนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง  และมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการบริการแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอกให้ได้รับความสะดวกมากท่ีสุดเพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายบริการ  ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานท่ี จึงได้วางแผนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานบรกิาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 

๘๙  (วัสดุส านักงานบริการ, งานอนามัยโรงเรียน, งานโภชนาการ, งานพัฒนางานโสตทัศณูปกรณ์, งานวัน
ส าคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชนและวัด, งานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

๓.๑.๒ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน 
และท้องถิ่น ร้อยละ ๘๙ 

๓.๑.๓ ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๙ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ มีการจัดสภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่ 
เรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในระดับดีเย่ียม  (วัสดุส านักงานบริการ, งานอนามัยโรงเรียน, งานโภชนาการ, งาน
พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์, งานวันส าคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชนและวัด, งานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

๓.๒.๒ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน 
และท้องถิ่น ในระดับดีเย่ียม 

๓.๒.๓ ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ในระดับดีเย่ียม  
 
 



๑๕๑ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ   จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วัสดุส านักงานบริการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง 
๒. งานพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายนิคม บัวสิม 
๓. งานอนามัยโรงเรียน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวสุภาพร เพชรสาย 
๔ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวละลิตา แกมขุนทด 
๕. งานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในโรงเรียน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายคุณากร อุเทนสุต 
๖. งานโภชนาการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวพิฐชญาณ์  พลอยกระโทก 
๗. สภานักเรียน ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นายภวพล หลงพวง 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ เงิน
นอก 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ พฒันางานระบบบรหิารทั่วไป      
- กระดาษ A๔ - - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

- กระดาษปกสีA๔ - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
- เทปกาวสองหน้า - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

รวม - - ๕,๕๐๐ - ๕,๕๐๐ 
๒ งานพฒันางานโสตทศัณปูกรณ ์      

- ถ่านไมค์ - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
รวม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๓ งานเขตพืน้ที่รบัผิดชอบในโรงเรียน      
- กระดาษ A๔ ๒ รีม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

รวม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๔ งานโภชนาการ      

- ไวนิล - ๔๐๐ - - ๔๐๐ 
รวม - ๔๐๐ - - ๔๐๐ 

๕ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
school) 

  
 

 
 

- ถังคัดแยกขยะ - - ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐ 
รวม - - ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐ 

๖ งานอนามัยโรงเรียน      
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - - ๑,๓๐๐ - ๑,๓๐๐ 

รวม - - ๑,๓๐๐ - ๑,๓๐๐ 
๗ สภานักเรียน      



๑๕๒ 

 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว   
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   
งานด้านบริการมีขอบข่ายท่ีกว้างและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภท 

ใดบ้างในการ เสนอของบประมาณ ซึ่งบางครั้งอาจวัสดุท่ีคาดว่าต้องใช้นั้นอาจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงไป
บ้างในบางรายการ 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
ใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
๙.๑.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
๙.๑.๒ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี 
เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน 
๙.๑.๒ ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์ 

 
ประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
ร้อยละ ๘๙ 

 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
๙.๒.๑ มีการจัดสภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
๙.๒.๒ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี  
เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน 
๙.๒.๒ ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์ 

 
ประเมินจัด

สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
 

ดีเย่ียม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒. ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ

ตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามท่ีดี  
๓. ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และมีทักษะการด ารงชีวิต 

 

- กระดาษ A๔  - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
รวม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๔๐๐ ๑๐,๖๐๐ - ๑๑,๐๐๐ 



๑๕๓ 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
            ลงช่ือ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นายพชร  รอดไธสง) 

 
    ลงช่ือ..........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                        (นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์) 
                                                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

    ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                  (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 
โครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน                    กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
                     ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผล 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
ชุดโครงการของสพฐ. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อท่ี ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                    ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

           ข้อท่ี ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ข้อ ๓.๖  มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
           จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเส่ียงและในวัยเส่ียงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกบั  ยาเสพ



๑๕๕ 

 
ติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนิน    การ 
ดังนี ้

๑.  ผู้บริหารทุกระดับน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดท า
แผนปฏิบติัการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

๒.  ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความส าคัญและมีจิตส านึก
ร่วมกันท่ีจะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรง
ร่วมใจจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓.  ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่าย
คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนักเรียนนักศึกษา ท้ังในส่วนของชมรมและสภานักเรียน 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้  เสริมสร้างจิตส านึก  ทักษะชีวิต  ภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ท่ัวถึงโดยสร้างเครือข่าย
แกนน าทุกระดับในสถานศึกษา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด    
ยาเสพติดและอบายมุข คือ  มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  มาตรการ
บริหารจัดการ  ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์  ต้องมีแผนงาน  ต้องมี
ระบบข้อมูล  ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล  และไม่ไล่นักเรียนออก 

๖. ผู้บริหารทุกระดับ อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจัดมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เล่ือนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประกาศเมื่อวันท่ี  ๒ เมษายน 
๒๕๕๘  มีสาระส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรหลัก  หน่วยงาน และสถานศึกษา  ด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสู่การปฏิบัติให้มีแผนปฏิบัติการคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วม
ของคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นิสิต นักศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 ๒. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ  
การด าเนินงานท่ีเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๓. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
การด าเนินงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
และจัดท ามาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้วยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและ     
การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 



๑๕๖ 

 
 ๔. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
และใช้มาตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู 
 ๕. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน และผู้บริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๖. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา สรุปรายงานต้นสังกัดเพื่อสรุปผลรายงานศูนย์
อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  มีเป้าหมายเพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข  ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพ  ได้ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 

 
 
                                    แผนภาพท่ี ๑  เป้าหมายสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมการป้องกัน  ปัจจัยเสี่ยงท้ัง ๔ ด้าน  ดังนี้  
๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
     ๑. สถานศึกษาพยายามป้องกันและแก้ไขให้ถึงท่ีสุด โดยไม่ไล่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้พ้นไปเป็น
ภาระสังคม หรือสถาบันอื่น 

    ๒. ขอให้องค์กรหลักท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการโดย             
ไม่ถือเป็นความผิดแต่จะพิจารณาเป็นความดีความชอบในการรายงานตามความจริง 
     ๓. ขอให้องค์กรหลักย้ าสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่สูบบุหรี่ จัดสถานศึกษา
เป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด 

    กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  อาทิเช่น 
 - โครงการห้องเรียนสีขาว 
 - โครงการ TO BE NUMBER ONE 
     - โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อนท่ีปรึกษา YC 
               - จัดรายการออกเสียงตามสาย 
 - จัดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อตา้นยาเสพติด  นิทรรศการยาเสพติด 
 - จัดแข่งขันมินิมาราธอน 

เป้าหมาย 
สถานศึกษา 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

- ปลอดยาเสพติด 
- ปลอดส่ือลามกอนาจาร 
- ปลอดการพนัน 
- ปลอดการทะเลาะวิวาท 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 
 - จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว 
 - ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต   
 - อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด 
 - จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม, ค่ายทักษะชีวิต ,  ค่ายภาวะผู้น า  
 - จัดกิจกรรมธนาคารความดี 
 - จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดต้ังชมรมดนตรี ส่งเสริมการเล่นดนตรี   
 - จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 - ปรับปรุงบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา  
 - ตรวจปัสสาวะ 
 - จัดสถานท่ีบ าบัดคลินิกเสมารักษ์ 
 - จัดกิจกรรมฟื้นฟู 
 - จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน  ฯลฯ 
 ๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
     ๑. ให้สถานศึกษาตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา น าส่ือลามกอนาจารเข้ามา
เผยแพร่ในสถานศึกษา 
     ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ, วีดีโอ, เทป, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงท่ีประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน นสิิต นักศึกษา 

    กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา  ได้แก่ 
 - ตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา น าส่ือลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ใน
สถานศึกษา 
    - ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าส่ือ หนังสือ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
ประโยชน์ ให้ความบันเทิงท่ีประเทืองสติปัญญาเพื่อบริการแก่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ฯลฯ      
  ๓. แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน 
    ๑. จัดกิจกรรมให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา รู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และฝึกท างาน
เพื่อหารายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ 
    ๒. ป้องปรามมิใหน้ักเรียน  นิสิต  นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้น
แหล่งท่ีอาจมั่วสุม 
    ๓. ส่งอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือประสานสารวัตรนักเรียนเพื่อสุ่มตรวจนักเรียน นิสิต  นักศึกษา          
ท่ีอาจไปมั่วสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นท่ี 

   กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่ 
 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้หลักประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ให้ป้องกันไม่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้น
สถานท่ีซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุม 
 - ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและ
นกัศึกษาในการสุ่มตรวจนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ท่ีอาจไปมั่วสุมตามแหล่งการพนันและแหล่งอบายมุขของ
ชุมชน ฯลฯ 
 ๔.  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
     ๑. ประสานต ารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีท าผิดกฎหมาย 



๑๕๘ 

 
     ๒. ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ท่ีมีปัญหาเป็นรายกรณีหรือราย
กลุ่ม และส่งครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
     ๓. ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพิ่มโทษผู้ท่ีท าผิดถูกตักเตือนมาแล้ว 
     ๔. ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ให้ครอบคลุม ต้ังแต่การก าหนดระเบียบวินัย 
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     ๕. สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ต ารวจ โดยมีระบบส่ือสารโทรคมนาคมและ
ระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 

   กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา  ได้แก่ 
 - ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ท่ีมีปัญหาเป็นรายกรณีหรือ
รายกลุ่ม และให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน 
 - ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มเส่ียง และคาด
โทษเพิ่มส าหรับผู้ท่ีท าผิดท่ีเคยถูกตักเตือนมาแล้ว 
 - ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ให้ครอบคลุมต้ังแต่การก าหนดระเบียบ วินัย  
กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
 - ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และต ารวจ โดยมีระบบการส่ือสาร 
โทรคมนาคม และระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง 
 - ให้ประสานกับต ารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ท่ีฝ่าฝืน      
ในขั้นกระท าผิดกฎหมาย ฯลฯ 
การด าเนินงานกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 
      สถานศึกษาด าเนินการ ๔ ต้อง คือ 

๑. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีสอดคล้องกับสภาพของ
ปัญหาและสถานการณ์ในพื้นท่ี 

๒. สถานศึกษาต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาท่ีตลอดปกีารศึกษา 
๓. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการด าเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้านการเฝ้า

ระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ 
๔. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการท างานระหว่างนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง 

ผู้น าท้องถิน่และผู้น าชุมชน 
     สถานศกึษาด าเนินการ ๒ ไม่ คือ 

๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด 
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาให้น าไปบ าบัดรักษา 

เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 
           กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดี และยังมีปัญหา 
อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการ  ใน
ปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา   
กลุ่มบริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 



๑๕๙ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
                ๒.๑.๑ เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้ท่ีเป็นแกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว 
                ๒.๑.๒ เพื่อให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่น ๆ ท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลาย 

๒.๒ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐาน 
                 ๒.๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา/ครู
แนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การ
สนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย 

           ๒.๒.๒  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วยกระบวนการสร้าง
เครือข่ายนักเรียนแกนน า เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม 

จากผู้ท่ีเป็นแกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๒ นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ 

ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตาม
ประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย ร้อยละ ๘๙ 

๓.๑.๓ โรงเรียนมีการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน า  
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ร้อยละ ๘๙ 

๓.๑.๔ โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุขร้อยละ ๘๙ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม 

จากผู้ท่ีเป็นแกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว ในระดับดีเย่ียม 
๓.๒.๒ นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษา 

ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตาม
ประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย ในระดับดีเย่ียม 

๓.๒.๓  โรงเรียนมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกน 
น า เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีเย่ียม 

๓.๑.๔ โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขในระดับดีมาก ในระดับดี 

      
 
 



๑๖๐ 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ วันงดสูบบุหร่ีโลก  

นายคุณากร  อุเทนสุต 
๑.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๑.๒ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ ๑ พ.ค.๖๕ – ๓๑ พ.ค.๖๕ 
๑.๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ พ.ค.๖๕ 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงาน มิ.ย. ๖๕ 

๒ สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก  

นายคุณากร  อุเทนสุต 
 

๒.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มิ.ย. ๖๕ 
๒.๒ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ มิ.ย. ๖๕ 
๒.๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ มิ.ย. ๖๕ 
๒.๔ สรุปผลการด าเนินงาน มิ.ย. ๖๕ 

๓ T๐ Be Number One  

นายณัฐพงษ์  กาบค า 
๓.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ 
๓.๒ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๓.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

๔ ตรวจปัสสาวะนักเรียน   
นายอิสรพันธ์ คชลัย ๔.๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค.๖๔ 

๔.๒ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ พ.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕ 
๔.๔ สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ   จ านวน ๒,๙๐๐ บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
 - ค่ากระดาษสี - - ๓๕๐ - ๓๕๐ 
 - ค่ากระดาษกาวสองหน้า - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
 - ค่าปากกา - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 

รวม - - ๗๕๐ - ๗๕๐ 
๒ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 - ค่าป้ายไวนิล - - ๗๕๐ - ๗๕๐ 
รวม 

 
- - ๗๕๐ - ๗๕๐ 



๑๖๑ 

 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน ๒,๙๐๐ บาท   
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง   สารเสพติด(บุหรี่)หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าใกล้โรงเรียน , การตรวจปัสสาวะนักเรียน  
   ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   ประสานงานกับร้านค้าใกล้โรงเรียนไม่ให้ขายบุหรี่ให้กับนักเรียนและ
ให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองช่วยดูแลไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  , การตรวจปัสสาวะนักเรียน จะไม่
บอกนักเรียนก่อนเพื่อให้ได้สภาพท่ีเป็นจริง 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
    ๙.๑.๑ นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับ
ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมจากผู้ท่ีเป็น 
แกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว  
    ๙.๑.๒ นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ี
ปรึกษา/ครูแนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน า
และให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การ
สนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุก
ฝ่าย 
   ๙.๑.๓ โรงเรียนมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน า เพื่อให้เกิด
กระบวนการพฒันาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
    ๙.๑.๔ โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑ์โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 

 
สังเกต

พฤติกรรม 
 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
 

ประเมิน
โครงการ 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 
ร้อยละ ๘๙ 

 
 
 

 

๓ กิจกรรม T๐ Be Number One 
 - ค่าป้ายไวนิล - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๔  ตรวจปัสสาวะนักเรียน 

-  ชุดตรวจปัสสาวะสารเสพติด - - - - - 
-  กระดาษ  - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
-  ปากกา - - ๑๐๐ - ๑๐๐ 
- แล็คซีน - - ๑๐๐ - ๑๐๐ 

รวม - - ๔๐๐ - ๔๐๐ 
รวมทัง้สิ้น - - ๒,๙๐๐ - ๒,๙๐๐ 



๑๖๒ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๙.๒.๑ นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับ
ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสมจากผู้ท่ีเป็น 
แกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา/ครูแนะแนว  
    ๙.๒.๒ นักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ท่ี
ปรึกษา/ครูแนะแนว และเพื่อนท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน า
และให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การ
สนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุก
ฝ่าย 
   ๙.๒.๓ โรงเรียนมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน า เพื่อให้เกิด
กระบวนการพฒันาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๙.๒.๔ โรงเรียนมีผลสรุปการประเมินตามเกณฑ์โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
สังเกต

พฤติกรรม
นักเรียน 

 
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 

ประเมิน
โครงการ 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 

แบบประเมิน
โครงการ

สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 
ดีเย่ียม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑๐.๑ ผู้เรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดทุกชนิด เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการร่วมพัฒนา
ประเทศในอนาคต 
      ๑๐.๒ ผู้เรียน มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายคุณากร อุเทนสุต) 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                 (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
    ลงช่ือ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 
โครงการ    ส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนงาน                      กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
                     ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด่นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื      

สอดคล้องกับประเด่นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุดโครงการของ สพฐ. 

 ข้อท่ี ๔ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
๑.หลักการและเหตุผล    
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิด
กับผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้คือ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ



๑๖๔ 

 
ปัญญาไทยการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

งานกิจการนักเรียนและพฒันาผู้เรียน จึงจัดท าโครงการส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถน าไปปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยใน
ชีวิตประจ าวัน บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ รู้จักวิธีการด าเนินชีวิต ห่างไกลจากอบายมุข มี
ความรักสามัคคี  มีวินัย เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ตระหนักและส านึกรักในความเป็นชาติไทย  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อันจะ
น ามาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์สืบไป 
          กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา 
อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการใน
ปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ี 

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม ดังนี้ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

๓. เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๙ 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
           ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไปภาพรวมในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ ตามรายละเอียดในกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมวันไหว้ครู ๑๐ มิ.ย.๖๕ นายณัฐพงษ์ กาบค า 

 
 
 

๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ๑ มิ.ย ๖๕ 
๑.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๐ มิ.ย. ๖๕ 
๑.๓ สรุปกิจกรรม มิ.ย. ๖๕ 



๑๖๕ 

 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ ส.ค.๖๕ นายภวพล หลงพวง 

 
 
 

๒.๑ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ๓ ส.ค. ๖๕ 
๒.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๑ ส.ค.๖๕ 
๒.๓ สรุปกิจกรรม ส.ค. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๒,๓๐๐ บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ**ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว   
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑. ปัจจัยความเสี่ยง การด าเนินโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถท าได้ตามก าหนดเวลาเพราะมี
กิจกรรมอื่นๆ เข้ามาเวลานั้น เช่น ต้นสังกัดส่ังให้ครูท่ีรับผิดชอบไปอบรม สัมมนา ตามค าส่ังของต้นสังกัด 
 ๘.๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริหารเวลาตามสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงิน

นอก 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมวันไหว้ครู 

 - กระดาษสเกียรติบัตร  - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
 - ธูป เทียน - - ๑๐๐ - ๑๐๐ 
 - ป้ายไวนิล - - ๙๐๐ - ๙๐๐ 

รวม - - ๑,๓๐๐ - ๑,๓๐๐ 
๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 - กระดาษเกียรติบัตร - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 
 - กรอบเกียรติบัตร - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

 - เข็มกลัดติดหน้าอก - - ๒๐๐ - ๒๐๐ 
รวม - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  - ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐ 



๑๖๖ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป 

 
-ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ 

 

ร้อยละ ๘๙ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป  

 
-ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ 

 

ดีเย่ียม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  
๒. ผู้เรียนได้รับฝึกการท างานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง 

มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ตามท่ีดี  
๓. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 
๔. ชุมชน และผู้ปกครองมีความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
    ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                      (นายภวพล  หลงพวง) 
                       

ลงช่ือ.......................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
                                                      (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

      ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 
โครงการ  สถานศึกษาปลอดภัย 
แผนงาน                    กลุ่มบริหารท่ัวไป  
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่  ๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
                     ๓. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ข้อท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ข้อท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผล 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 
ชุดโครงการของสพฐ. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อท่ี ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                    ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

           ข้อท่ี ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็น เร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ เรียนรู้อย่างมี
ความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง สังคม 
อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มีภารกิจและ



๑๖๘ 

 
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล  

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคบางประการ ในระหว่าง
การด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และ
ด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึด 
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ    

๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ 
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ท้ังด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิด
ขึ้นกับ นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และ จิตใจ 
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภยัและมีความสุข 

๒.๔ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความ เข้าใจ 
แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ ๗๘ 

 ๓.๑.๒  สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ี ร้อยละ 
๗๘ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทุก

กลุ่มเป้าหมาย ในระดับดี 
                ๓.๑.๒  มีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ี ระดับดี 
 

     ๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. ๖๔ นายพชร  รอดไธสง 

และคณะ 
 
 

๒ แต่งต้ังคณะด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๓ ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ   ๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 



๑๖๙ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ   จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท   
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

๘.๑ การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.๒๕๔๖ พร้อม ท้ังนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอน ภารกิจ 

๑.ศึกษาสภาพท่ัวไป  ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ 
วิเคราะห์ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก
สภาพแวดล้อม 

๒.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ในสถานศึกษา 

๓.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณี
ของ ท้องถิน่ และสภาพความเส่ียงของท้องถิ่น 

๔.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
๕.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

๘.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ การด าเนินการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
 - การอบรมด้านความ
ปลอดภัย 

- - - - - 

 - กระดาษ A๔  ๗ รีม - - ๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ 
 - ค่ากระดาษโฟโต้ - - ๖๐๐ - ๖๐๐ 
 - ค่ากระดาษกาวสองหน้า - - ๓๐๐ - ๓๐๐ 

  - การประเมินสถานศึกษา
ปลอดภัยประจ าปี 

- ๒,๓๐๐ - - ๒,๓๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๒,๓๐๐ ๒,๗๐๐ - ๕,๐๐๐ 



๑๗๐ 

 
สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการป้องกันและแก้ไข 
อุบัติเหตุ  
๑. อุบัติเหตุจากอาคาร เรียน
อาคารประกอบ 

๑.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่าง
สม่ าเสมอ  
๒.แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  
๓.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย 
แก่นักเรียน  
๔.จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย  
๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย  
๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ 
ฉุกเฉิน 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน 
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน 

๒. อุบัติเหตุจากบริเวณ 
สถานศึกษา 

๑.แต่งต้ังครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล    
การรักษาความปลอดภัยตลอดท้ังวัน  
๒.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และน าส่ง
สถานพยาบาล  
๓.หลีกเลี่ยงการจัดกจิกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้  
๔.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย
เสมอ  
๕.จัดให้ป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  
๖.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบ 
วัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
๗.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
๘.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
๙.จัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ าเสมอ  
๑๐.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ท าลาย  
๑๑.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นท่ีอาจ  
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน  
๒.ครูเวรประจ าวัน  
๓.ครูอนามัยโรงเรยีน  
๔.นักการภารโรง  
๕.เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลเทพสถิต 
๖.นักเรียน 
๗.ผู้ปกครอง 

๓. อุบัติเหตุจาก สภาพแวดล้อม
ของ สถานศึกษา 

๑.มีการส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข  
๒.แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข  
๓.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น  
๔.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา  
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครู  
๓.นักการภารโรง  
๔.นักเรียน  
๕.ผู้ปกครอง  
๖.ชุมชน 



๑๗๑ 
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๔. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ 

๑.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ     ก่อน
ใช้ทุกครั้ง  
๒.ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีช ารุด  
๓.แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท
ของอุปกรณ์  
๔.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในท่ีเก็บทุกครั้งอย่าง
เป็น   ระเบียบปลอดภัย  
๕.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้  
ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรร 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครู  
๓.นักการภารโรง  
๔.นักเรียน  
๕.ผู้ปกครอง  
๖.ชุมชน 

๕. อุบัติเหตุจากการ เดินทาง  
ไป-กลับ ระหว่าง บ้าน และ
สถานศึกษา 

๑.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกัน 
ก าหนดมาตรการ รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน  
๒.ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว  
๓.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมารับ  
๔.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง  
๕.ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร  
๖.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนท่ีประตูเข้าออก 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครู  
๓.นักการภารโรง  
๔.นักเรียน  
๕.ผู้ปกครอง  
๖.ชุมชน 

๖. อุบัติเหตุจากการพา   นักเรียน
ไปศึกษานอก   สถานศึกษา 

๑.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การ พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด  
๒.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน  
๓.จัดท าประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทาง  
๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย  
๕.จัดให้มีป้ายช่ือแสดงรายละเอียดนักเรียน  
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
๗.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน  
๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจ
สภาพ รถยนต์  และตรวจประวัติคนขับ 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.นักเรียน 

๗. อุบัติเหตุจากการน า   นักเรียน
ร่วมกิจกรรม ส าคัญ 

๑. หลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
๒.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  
๓.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง  
๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง  
๕.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีปลอดภัย  
๖.ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน  
๗.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นทุกครั้ง  
๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจ
สภาพรถยนต์   และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน  
๖.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
๗.นักเรียน 

ด้านการป้องกันและแก้ไข 
อุบัติภัย 
๑. อัคคีภัย 

๑.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ  
๒.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ  

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน 
๓.นักการภารโรง  



๑๗๒ 
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๓.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด  
๔.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า  
๕.จัดแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้
ล่วงหน้า  
๖.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่าง ๆ  
๗.รายงานต้นสังกัดทันที 

๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
๗.นักเรียน 

๒. วาตภัย ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ  
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร  
๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ    
ความช่วยเหลือทันที 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.นักเรียน 

๓. อุทกภัย ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ  
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๕.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
๖.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ   
ความช่วยเหลือทันที 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน 
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.นักเรียน 

๔. ธรณีพิบัติภัย ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ  
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร  
๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ    
ความช่วยเหลือทัน 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน  
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.นักเรียน 

ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ทางสังคม 

๑.จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ  
๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย  
๔.จัดให้การบริการให้ค าปรึกษา  
๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  
๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับสื่อต่าง ๆ  
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพ่ือสามารถติดต่อขอ   
ความช่วยเหลือทันที  
๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 

๑.ผู้บริหารโรงเรียน  
๒.ครูประจ าช้ัน  
๓.นักการภารโรง  
๔.ผู้ปกครอง  
๕.ชุมชน  
๖.นักเรียน 

 



๑๗๓ 

 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ ค่า
เป้าหมาย 

๙.๑ เชิงปริมาณ 
    ๙.๑.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
    ๙.๑.๒ สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ี 

 
ประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
ร้อยละ ๗๘ 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๙.๒.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
   ๙.๒.๒ สภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ี 

 
ประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม 

 
ระดับ ดี 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิยาและบุคลากรภายในโรงเรียนมี ความเข้าใจตรงกันและให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างดี 
          ๑๐.๒ นักเรียนในโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
สถานศึกษาร้อยละ ๙๐ 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                      (นายพชร  รอดไธสง) 
 
                   ลงช่ือ........................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเหน็ชอบโครงการ 
                                                     (นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 
โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  ๓  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ข้อท่ี ๓ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ 
ข้อท่ี ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ข้อท่ี ๑ การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ ป ี( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 
ข้อท่ี ๕ การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ข้อท่ี ๔ ผลิต พัฒนา ก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ชุดโครงการของ สพฐ. 
ข้อท่ี ๕ ระบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อท่ี ๖ การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน 
มาตรฐานข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานข้อที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานข้อที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อ ๓.๖  มีการจัดระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
 ข้อ ๓.๗  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียน/ รายวิชา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดนโยบายและเน้นให้โรงเรียนด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ



๑๗๕ 

 
จากครูท่ีปรึกษาอย่างท่ัวถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท่ีจะพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความ   
มุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี
คุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีตามวัฒนธรรมอันดี ป้องกันแก้ไขปัญหาท้ังด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 
ท าให้นักเรียนรู้จักตนเองและประสบความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นท่ีตระหนักดีว่าสังคมได้มีการ
แปรเปล่ียนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับ
นักเรียนท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทัน การแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดคือ การป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและให้นักเรียนยอมรับกันท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีคุณค่าท้ังต่อตนเองและสังคม ให้ปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวลมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา อุปสรรค
บางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการในปีงบประมาณท่ี
แล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารท่ัวไป 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าช้ัน ครูท่ีปรึกษา อย่างท่ัวถึง 
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในระดับดี 

๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองและชุมชน  
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในระดับดี 

๒.๓ เพื่อประเมินคุณภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในระดับดี 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ผู้เรียนได้รับการคัดกรอง ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๒ นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๓ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในช้ันเรียน ร้อยละ ๘๙ 
๓.๑.๔ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ/ส่งเสริม ร้อยละ ๘๙  

 ๓.๒ เชงิคุณภาพ 
๓.๒.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ   

มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในระดับดี   
     ๓.๒.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร 

ภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน และมีความสุข
ท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ในระดับดี 



๑๗๖ 

 
      ๓.๒.๓ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีคุณภาพ ในระดับดี 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  นายจักรพงศ์   วิลัยพิศ 

นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ 
 
นายคมสัน  มณีศรี 
นายภวพล หลงพวง 
นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก 

๑.๑ เย่ียมบ้านนักเรียน 
      - ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 
พ.ค. ๖๕ – ส.ค. ๖๕ 

๑.๒ คัดกรองนักเรียน ๑๐ ส.ค. ๖๕ 
๑.๓ ส่งเสริม/ช่วยเหลือนักเรียน พ.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๕ 
๑.๔ ครูเวรประจ าวัน/ครูท่ีปรึกษา ๒๐ พ.ค. ๖๕ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ    
 ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 
๖. งบประมาณ    จ านวน ๕,๑๔๓  บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว   
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงิน

นอก 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ เยี่ยมบ้านนักเรียน 

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ - ๔,๓๙๓ - - ๔,๓๙๓ 

รวม - ๔,๓๙๓ - - ๔,๓๙๓ 
๒ คัดกรองนักเรียน 

- กระดาษ A๔ - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 
รวม - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 

๓ ส่งเสริม/ช่วยเหลือนักเรียน - - - - - 

- กระดาษ A๔ - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 
รวม - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 

๔ ครูเวรประจ าวัน/ครูที่ปรึกษา - - - - - 

- กระดาษ A๔  - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 
รวม - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๕,๑๔๓ - - ๕,๑๔๓ 



๑๗๗ 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. การส่ือสารด้านข้อมูล ระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู้ปกครองไม่ต่อเนื่องและเป็นสภาพท่ีแท้จริง
ของผู้เรียน 
  ๒. ด้านความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักของครูท่ีปรึกษากับการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. การจัดเย่ียมบ้านสัญจรเพื่อให้เข้าถึงท้ังครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ๒. จัดอบรม สร้างความตระหนักครูท่ีปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
๙. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ    
๑. ผู้เรียนได้รับการคัดกรอง -การคัดกกรองนักเรียน -แบบประเมินตนเองส าหรับครู

เป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ) 
-แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 

ร้อยละ ๘๙ 

๙.๑.๒ ผู้เรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน -การเยี่ยมบ้าน -แบบเยี่ยมบา้นนักเรียน 
-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ ๘๙ 

๙.๑.๓ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ/
ส่งเสริม 

-ช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียน -แบบบันทึกการช่วยเหลือ/
ส่งเสริมนักเรียน 

ร้อยละ ๘๙ 

๙.๑.๔ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม
ประชุมในช้ันเรียน 

-ประเมินการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองพบครู   
( Classroom  Meeting ) 

-แบบประเมินการจัดประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองพบครู   
( Classroom  Meeting ) 

ร้อยละ ๘๙ 

๙.๒ เชิงคณุภาพ    
๙.๒.๑ โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของสถานศึกษา 

แบบประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของสถานศึกษา 

ดี 

๙.๒.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อนักเรียน และมีความสุขท่ีจะ
พัฒนานักเรียน 
ในทุกด้าน 

ประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

แบบประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ดี 

๙.๒.๑ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนมีคุณภาพในระดับดี
เย่ียม 

ประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบประเมินคุณภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ดี 



๑๗๘ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ครูทุกคน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้ันตอน
ชัดเจน พร้อมท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการท างานท่ีตรวจสอบได้จากผู้บริหาร 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตท่ีดีใน การด ารงชีวิต อย่าง
มีความสุขและปลอดภัย 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ) 

    ลงช่ือ..........................................................ผู้วิเคราะห์และเห็นชอบโครงการ 
                 (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

    ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                  (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 
โครงการ          พัฒนางานธุรการ 
แผนงาน          กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ลักษณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ๓ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ป ี
ข้อท่ี  ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ข้อท่ี  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ข้อท่ี  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อท่ี  ๖  พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ข้อท่ี  ๗  พัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 
ข้อท่ี  ๖  การบริหารจัดการ 
ชุดโครงการของ สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA  และหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู ้
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา คือการด าเนินการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศและ ด้าน
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้าน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการงานธุรการและงานสารบรรณขึ้น งานธุรการและงานสารบรรณ 
เป็นงานท่ีส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการรวบรวมข้อมูล ระ เบียบและแนว
ปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการและงานสารบรรณ การปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ 



๑๘๐ 

 
การลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือการโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือท่ีมาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ  รวมถึงการจัดเก็บและท าลายเอกสารทางราชการ นอกจากนี้ยั งเป็นงานให้การบริการ  ประสาน  
ส่งเสริม  สนับสนุน  การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว มีความถูกต้องตามระเบียบในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       ตามหลักการ
บริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  การ
ดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงาน
ต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้ และคอยช่วยเหลือ แนะน าให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถ
ประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีทางราชการก าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป มีผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนางานธุรการและงานควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม แต่ยังมีปัญหา 
อุปสรรคบางประการ ในระหว่างการด าเนินโครงการ จึงได้น าข้อเสนอแนะ จากการรายงานโครงการใน
ปีงบประมาณท่ีแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มค่าร้อยละ ของเป้าหมายตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ของสถานศึกษา กลุ่ม
บริหารท่ัวไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อให้มีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
  ๓. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๘๑ 
๓.๑.๒  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๘๑ 
๓.๑.๓  งานด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ร้อยละ ๘๑ 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

๓.๒.๑  มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม  
๓.๒.๒  งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ในระดับดีเย่ียม  
๓.๒.๓  งานด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานท้ัง 

ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ในระดับดีเย่ียม  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. พัฒนางานธุรการ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ นางสาวพิฐชญาณ์  พลอยกระโทก 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 



๑๘๑ 

 
๖. งบประมาณ  จ านวน ๑๐,๙๐๐ บาท  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

**หมายเหตุ** ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
๗. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ๘.๑  ปัจจัยความเสี่ยง  ระบบอินเตอร์เน็ตช้า บางครั้งใช้งานไม่ได้เป็นเวลานาน ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่หนังสือราชการจะส่งผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
     ๘.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

       ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์ช่วยเวลาท่ีอินเตอร์เน็ตโรงเรียนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ 
 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ ค่าเป้าหมาย 
๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑. มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน 
  ๙.๑.๒. งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน 
  ๙.๑.๓.งานด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 

 
ร้อยละ ๘๑ 

 
 
 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๙.๒.๑. มีระบบการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน เป็นปัจจุบัน 
 ๙.๒.๒. งานควบคุมภายใน เป็นระบบ โปร่งใสเป็นปัจจุบัน 
 ๙.๒.๓.งานด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 

 
ดีเย่ียม 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ งานธุรการ 
๑.๑ วัสดุส านักงาน - - ๕,๙๐๐ - ๕,๙๐๐ 
๑.๒ ซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
เตอร ์

- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- - 

 
๕,๐๐๐ 

๑.๓ รายงานโครงการ - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น - ๕,๐๐๐ ๕,๙๐๐ - ๑๐,๙๐๐ 



๑๘๒ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเอกสารข้อมูลสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานด้านสารบรรณ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 
๑๑. การอนุมัติโครงการ 

 
    ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวพิฐชญาณ์  พลอยกระโทก) 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผู้วิเคราะหแ์ละเห็นชอบโครงการ 
       (นายพชร  รอดไธสง) 
                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ลงช่ือ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
ท่ี ๒๗๓ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
ท่ี     ๒๗๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 --------------------------------------------------------- 

 จากแผนการศึกษาชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องปรับวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยจะต้องวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบายและวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา  
                     จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการการ พ.ศ.๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราท่ี ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแต่งต้ังบุคลากรครูใน
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวพรณภทัร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายไพฑูรย์ มณีจันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๔ นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว  ครู    กรรมการ 
๑.๕ นายพชร รอดไธสง   ครู    กรรมการ 
๑.๖ นายวันชัย พุแค   ครู    กรรมการ 
๑.๗ นางมณีรัตน์ จิตปรีดา  ครู    กรรมการ 
๑.๘ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์  ครู    กรรมการ 
๑.๙ นายอุทิศ หนูเสน   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ ประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จและมีคุณภาพ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร       ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายไพฑูรย์ มณีจันทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว  ครู    กรรมการ 



๑๘๕ 

 
๒.๕ นายพชร รอดไธสง   ครู    กรรมการ 
๒.๖ นางมณีรัตน์ จิตปรีดา  ครู    กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์  ครู    กรรมการ 
๒.๘ นายวันชัย พุแค   ครู    กรรมการ 
๒.๙ นางสุภาพร พร้าเพรียง  ครู    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศรัญญา มหาอ้น  ครู    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสุกัญญา โพชะกะ  ครู    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง ครู    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นายอุทิศ หนูเสน              ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี  ให้ความเห็นประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อทราบสถานภาพของโรงเรียน  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนรว่มกัน  
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากผู้อ านวยการโรงเรียนในล าดับต่อไป 
 
๓. คณะกรรมการวิเคราะห์โครงการ  ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ  ดังนี้ 

๓.๑ นายพชร รอดไธสง   ครู    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายคมสัน มณีศรี   ครู    กรรมการ 
๓.๓ นางสาวธนวรรณ กินขุนทด  ครู    กรรมการ 
๓.๔ นางสุภาพร พร้าเพรียง  ครู    กรรมการ 
๓.๕ นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ   ครู    กรรมการ 
๓.๖ นายฉกาจ ภูถมทอง   ครู    กรรมการ 

 ๓.๗ นางสาวนินรดา ทัดเท่ียง  ครู    กรรมการ 
 ๓.๘ นายอุทิศ หนูเสน   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

        มหีน้าท่ี วิเคราะห์ความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการท่ีคณะครูเสนอขออนุมัติ ตามแบบวิเคราะห์
โครงการและรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อ โครงการนั้นๆ มีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบวิเคราะห์โครงการแล้ว  
 
๔. คณะกรรมการวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณ  ประกอบด้วย ผู้บริหาร , หัวหน้างานตาม
โครงสร้างการบริหารองค์กร , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานแผนและนโยบาย , งานประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนี้  

๔.๑ นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายไพฑูรย์ มณีจันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๔.๔ นายพชร รอดไธสง   หัวหน้างานท่ัวไป   กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์  หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 

๔.๖ นางมณีรัตน์ จิตปรีดา  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 



๑๘๖ 

 
๔.๗ นายวันชัย พุแค   หัวหน้างานงบประมาณ  กรรมการ 
๔.๘ นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน  งานระบบประกนัคุณภาพภายใน กรรมการ 
๔.๙ นายอุทิศ หนูเสน   งานแผนและงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหน้าท่ี  วิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณ ของแต่ละโครงการ ตามกรอบการจัดสรร
งบประมาณ คือ เน้นด้านวิชาการ ๖๕/๒๕/๑๐ และตามล าดับความส าคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสถานภาพองค์กร และเสนอขอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
๕. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏบิัติการ ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว  ครู   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายวันชัย พุแค   ครู    กรรมการ 
๕.๓ นางสุกัญญา โพชะกะ  ครู     กรรมการ 
๕.๔ นางสุภาพร พร้าเพรียง    ครู    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์           ครู    กรรมการ 
๕.๖ นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ  ครู    กรรมการ 

  ๕.๗ นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๘ นางสาวลลิตา พันธุ์ศรี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพรไพลิน ภูมิโคกรักษ ์ พนักงานราชการ    กรรมการ 
๕.๑๐ นายอุทิศ หนูเสน   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี รวบรวมเอกสารโครงการท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว มาจัดท า
รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด ใช้ความรู้

ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการเป็นส าคัญ 
 
ท้ังนี้ให้มีผลต้ังแต่ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 
..........................ผู้พิมพ ์
..........................ผู้ทาน 
..........................ผู้ตรวจ 



 
 
 

 

 

  
 
 

แผนปฏิบตัริาชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนเทพสถติวทิยา อาํเภอเทพสถติ จังหวดัชยัภูม ิ

สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาชยัภมู ิ

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 



บนัทกึการใหความเหน็ชอบแผนปฏบิัตริาชการประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรยีนเทพสถติวิทยา 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทพสถิตวิทยามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝายโรงเรียนเทพสถิต

วิทยา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และเห็น

รวมกันวาเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนและชุมชน ใหสอดคลอง ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายเรงดวนของรฐับาล แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

– ๒๕๖๖  และสอดคลองกับสถานภาพของโรงเรียน  

 

 

                         ลงช่ือ  

                           (นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย  

                  ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                        โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํนาํ 
   

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  เปนแผนท่ีมีการกําหนดจุดหมายระยะส้ัน หรือประมาณ

หนึ่งป  ซึ่งถายทอดมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เปนรายการตาง ๆ 

ท่ีเรียกวา “กิจกรรม” สําหรับใชปฏิบัติการซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะ

แผนปฏิบัติการจะชวยใหการปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเปาหมายของสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  ไดวางแผนใหครอบคลุมแนวทางในกระบวนการปฏิบัติ  

กระบวนการตรวจสอบตลอดจนการนําไปปรับใช  ซึ่งทุกงาน/โครงการไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีตัวผลผลิต  คือ  

นักเรียน จะเปนแนวทางในการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง 

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕  ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครูและ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี 

 

 

        งานแผนและงบประมาณ กลุมบริหารงบประมาณ 

                                                          รวมกับ งานประกนัคุณภาพการศึกษา กลุมบริหารวิชาการ 

                                                                               โรงเรียนเทพสถิตวิทยา   

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สารบญั 
      

   เรือ่ง หนา 

 บันทึกการใหความเห็นชอบ ก 

 คํานํา ข 

 สารบัญ ค 

 แบบสรุปงบประมาณของกลุมงาน จ 

 กรอบแผนเงินและแผนงาน    ญ 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐   ฎ 

 แผนการศึกษาชาติ  ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มียุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ฏ 

 จุดเนนเชิงนโยบาย รมว.ศธ.   ฒ 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ด 

 วาระเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ ต 

 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ถ 

 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ท 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   ฝ 

 ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   ฟ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรของโรงเรียน ร 

 มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ษ 

 โครงสรางการบริหารโรงเรียน ๑ 

 แผนรายรับและรายจายงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๓ 

 ความรูเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย ๔ 

 โครงการกลุมบรหิารวชิาการ ๑๑ 

  คายวิชาการ ๑๒ 

  สรางเครือขายการเรียนรูและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ดวยระบบ ICT ๒๑ 

  พัฒนาความเปนเลิศทักษะทางวิชาการนักเรียนสูสากล ๒๕ 

  พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการแขงขันกีฬาภายนอก ๒๙ 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๓๓ 

  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ๓๗ 

  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔๔ 

  พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา ๕๗ 

  พัฒนางานวิชาการ ๖๓ 

  พัฒนาหองสมุดโรงเรียน ๗๕ 

  พัฒนานักเรียนเรียนรวม ๘๐ 

  สถานศึกษาพอเพียง ๘๔ 

 



สารบญั(ตอ  
       

 

   เรือ่ง หนา 

 โครงการกลุมบรหิารงานบคุคล ๘๙ 

  พัฒนางานบุคคล ๙๐ 

  พัฒนางานบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ ๙๗ 

  สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ๑๐๒ 

 โครงการกลุมบรหิารงบประมาณ ๑๐๖ 

  พัฒนางานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย ๑๐๗ 

  ระดมทรัพยากร ๑๑๓ 

  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ๑๑๗ 

       เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน ๑๒๑ 

 โครงการกลุมบรหิารทัว่ไป ๑๒๔ 

  โรงเรียนสุจริต ๑๒๕ 

  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสรางอื่นท่ีชํารุดทรุดโทรม ๑๓๑ 

  สงเสริมภาคีเครือขายและองคกรภายนอกในการจัดการศึกษา ๑๓๗ 

  พัฒนางานกิจการนักเรียน ๑๔๑ 

  โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๔๕ 

  พัฒนางานบรกิาร ๑๔๙ 

  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๑๕๔ 

  สงเสริมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ๑๖๔ 

  สถานศึกษาปลอดภัย ๑๖๘ 

  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๑๗๕ 

  พัฒนางานธุรการ ๑๘๐ 

 คําสัง่โรงเรยีนเทพสถิตวิทยา ๑๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปงบประมาณโครงการ กลุมบรหิารวชิาการ 
 

 
ที ่ ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 
หวงเวลาดําเนินงาน ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน 
เงนิ

รายได 
๑ โครงการคายวชิาการ 

 
๗๔๖,๘๙๘.๗๐ ๓๖๓,๔๘๐  ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวดจุดาว  

พงศสวุรรณ 
- คายกีฬานักเรียน  ๘๐,๐๐๐  นายพชร รอดไธสง 

- คายวัฒนธรรม ** ๕๙๔,๘๙๘.๗๐ ๑๖๓,๔๗๐  นางสาววิจิตรา หลาอยู 
นางสาวสุภาพร เพชรสาย 

- คายภาษาไทย  ๑๐,๐๐๐  นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

- คายภาษาอังกฤษ  ๑๐,๐๐๐  นางสาวนินรดา ทัดเทียง 

- คายพัฒนาทักษะวิชาการ  ๒๐,๐๐๐  นางสาวพันธกานต  แข็งขัน 

- คาย GIFTED ** ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  นายวันชัย พุแค 
นางสาวสุภาวดี ไพสาร 

- คาย STEM ** ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  นางสาวพันธกานต แข็งขัน 
นางสุภาพร พราเพรียง  

- คาย ISME ** ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  นายจุฑาวัชร คงเมือง 
นายคมสัน มณีศรี 

 - คาย EIS ** ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  นายนฤชัย จางศรี 
นางสาวเมธาวี กุศลมา 

๒ โครงการสรางเครอืขายการเรยีนรูและลดความ
เหลือ่มล้าํทางการศกึษาดวยระบบ ICT 

 ๒๖๔,๘๑๐  ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายนคิม บัวสมิ 

๓ โครงการพัฒนาความเปนเลิศทักษะวิชาการนักเรียน  ๑๒๐,๐๐๐.๔๐  ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวดจุดาว  
พงศสวุรรณ 

๔ 
โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนดานการ
แขงขันกฬีาภายนอก ** 

๑๓๐,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายพชร รอดไธสง 

๕ หองปฏบิตักิารคอมพิวเตอร ** ๕๑๕,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายนคิม บัวสมิ 

๖ โครงการทศันศกึษาแหลงเรยีนรู  ๑๒๙,๑๒๐  ๑ ม.ค.- ๑๕ ม.ีค.๖๕ นางนันทกานต ปญญาบุญ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๑    ที่ปรึกษา ม. ๑ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๒    ที่ปรึกษา ม. ๒ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๓    ที่ปรึกษา ม. ๓ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๔    ที่ปรึกษา ม. ๔ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๕    ที่ปรึกษา ม. ๕ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี ๖    ที่ปรึกษา ม. ๖ 

กลุมบรหิารวชิาการ (๖๕%  ๓๙๗,๒๖๐.๔๐     

๗ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ๒๔๕,๐๐๐ 
  

๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวดจุดาว 
พงศสวุรรณ 

 - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑๒,๐๐๐   นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

 - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๙๗,๐๐๐   นางสุภาพร พราเพรียง 

 - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๑๑,๐๐๐   นายคมสัน มณีศรี 

 - กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ ๙,๐๐๐   นายอุทิศ หนูเสน 

 - กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ๘,๐๐๐   นายฉกาจ ภูถมทอง 

 - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ ๘,๐๐๐   นายพชร รอดไธสง 

 - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ๙,๐๐๐   นายจักรพงศ วิลัยพิศ 

 - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๙๑,๐๐๐   นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง 

๘ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวพนัธกานต  



 
ที ่ ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 
หวงเวลาดําเนินงาน ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน 
เงนิ

รายได 
แขง็ขัน 

๙ โครงการพฒันางานวชิาการ ๑๓๑,๒๖๐.๔๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวดจุดาว  
พงศสวุรรณ 

งานจัดการเรียนการสอน ๒๐,๐๐๐   นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง 

งานแนะแนว ๓๐,๐๐๐   นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

งานวัดผลและประเมินผล ๓,๐๐๐   นางสาวดุจดาว พงศสุวรรณ 

งานทะเบียนนักเรียน ๑๕,๐๐๐   นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา 

งานวิจัยในชั้นเรียน ๑,๐๐๐   นางมัลลิกา วิชาผา 

งานนิเทศและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน ๑,๐๐๐   นางสาวดุจดาว พงศสุวรรณ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๐๐๐   นายฉกาจ ภูถมทอง 

งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๑,๕๐๐   นางสาวศรัญญา มหาอน 

งานรับนักเรียน ๕,๐๐๐   นางสาวเมธาวี กุศลมา 

งานพัฒนากลุมบริหารวิชาการ ๕๓,๗๖๐.๔๐   นางสาวนินรดา ทัดเท่ียง 

๑๐ โครงการพฒันาหองสมดุโรงเรยีน ๑๐,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางปจวรรณ ชุมเมืองปก 
นางสาวนวพร ทูลขุนทด 

๑๑ โครงการพัฒนานักเรยีนเรยีนรวม ๕๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายจักรพงศ วิลัยพิศ 

๑๒ โครงการสถานศกึษาพอเพยีง ๕๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

 รวม ๑,๗๘๙,๑๕๙.๑๐ ๘๗๗,๔๑๐.๔๐ -   

 
แบบสรุปงบประมาณโครงการ กลุมบรหิารงานบคุคล 

 

 
ที ่ ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 
หวงเวลา

ดําเนินงาน 
ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว 
เงนิพฒันา
ผูเรยีน 

เงนิรายได 

๑ โครงการพฒันางานบคุคล(๘.๓๓%  ๓๐,๔๑๘   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสภุาพร พราเพรยีง 
นางสาวลลิตา พันธศรี  - งานบริหารบุคคล(บันทึกการปฏิบัติงาน  ๓,๐๐๐   

- วางแผนอัตรากําลัง ๑,๐๐๐   
- วัสดุสํานักงานฝายอํานวยการ ๑๒,๐๐๐   
- ประชุมครูและบุคลากร ๓,๐๐๐   
- งานสารบรรณงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

๑๑,๔๑๘   

๒ โครงการพฒันาบคุลากรสูมาตรฐานวชิาชพี ** ๖๔๖,๙๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาววจิติรา หลาอยู  
  - ไปราชการประชุม สัมมนา อบรมพัฒนา 

ศึกษาดูงานของบุคลากร ** 
๓๒๓,๙๐๐     

- ศึกษาดูงานเปนหมูคณะ ** ๓๐๘,๐๐๐   
- สงเสริมขวัญกําลังใจคร*ู* ๑๕,๐๐๐   

๓ โครงการสรางชมุชนการเรยีนรูทางวชิาชพี 
PLC 

-   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวสภุาพร  
เขยีนเขวา 

 รวม ๖๗๗,๓๑๘ - -   

 

 

 
 



แบบสรุปงบประมาณโครงการ กลุมบรหิารงบประมาณ 
 

ที ่
ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม 
ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ หวงเวลา
ดําเนิน 
งาน 

ผูรบัผดิชอบ O/S 
อุดหนุนรายหัว 

เงนิพฒันา
ผูเรยีน 

เงนิรายได 
เงนินอก

งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนางานการเงิน 
พัสดุ และสินทรัพย 

๑,๓๘๑,๕๐๓.๖๐    ๑ ต.ค.๖๔- 
๓๐ก.ย.๖๕ 

นายวันชยั พแุค 

- พัฒนางานงบประมาณ
(๘.๓๓%  

๓๐,๔๑๘    นางสาวสุภาวดี ไพสาร 
นายจุฑาวัชร คงเมือง 

- สาธารณูปโภคโรงเรยีน ** ๖๕๓,๓๘๔    นายวันชัย พุแค 

- ซอมแซมครุภัณฑ ** ๒๗,๕๐๐    นางสุกัญญา โพชะกะ 

- ซอมแซมยานพาหนะ ** ๑๐๗,๕๐๐    นางสาวฤทัยรัตน  
บัวพิทักษ 

- จัดหาวัสดุ ผลิตสื่อการ
เรียนรู ** 

๓๘๖,๒๐๐    นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 
นางสาววัชราภรณ  
นวลชัยภูมิ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ** 

๑๔๐,๐๐๐    นางสาวฤทัยรัตน  
บัวพิทักษ 

- สํารองจาย ** ๓๖,๕๐๑.๖๐    นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

๒ ระดมทรพัยากร   ๒,๔๐๔,๐๓๒.๙๒  ๑ ต.ค.๖๔- 
๓๐ก.ย.๖๕ 

นายวันชยั พแุค 

๒.๑ จางครูตางชาติ   ๘๔๗,๔๙๒  นางสุภาพร พราเพรียง 

๒.๒ คาประกันอุบัติเหตุ   ๒๐๒,๖๘๐  นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 
นางณดาภา หัศภาดุล 

๒.๓ คาสอนคอมพิวเตอร   ๑,๒๗๑,๑๓๘  นายนิคม บัวสิม 
นายนฤชัย จางศรี 

 ๒.๔ พัฒนาการศึกษา   ๘๒,๗๒๒.๙๒  นายวันชัย พุแค 

๓ โครงการกองทนุกูยมืเพือ่
การศกึษา 

   ๒๔,๙๓๓.๘๓ ๑ ต.ค.๖๔- 
๓๐ก.ย.๖๕ 

นางสาวธนวรรณ  
กินขุนทด 
นางสาวฤทัยรัตน  
บัวพิทักษ 

- วัสดุ สํานักงาน(เงิน กยศ.     ๒๔,๙๓๓.๘๓ 

๔ เงนิบรจิาคทนุการศกึษา
นักเรยีน 

  ๑๒,๐๐๐  ๑ ต.ค.๖๔- 
๓๐ก.ย.๖๕ 

นางสาวสรุางคนางค 
พวกดอนเคง็ 
นายวันชัย พุแค  - การบริจาคทุนการศึกษา   ๑๒,๐๐๐  

 รวม ๑,๓๘๑,๕๐๓.๖๐ - ๒,๔๑๖,๐๓๒.๙๒ ๒๔,๙๓๓.๘๓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปงบประมาณโครงการ กลุมบรหิารทัว่ไป  
 

 
ที ่

ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม 
ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ หวงเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรบัผดิชอบ O/S 
อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน เงินรายได 

๑ โครงการโรงเรยีนสจุรติ  ๒๔๑,๙๓๐  ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวเมธาวี กศุลมา 
นายวันชัย พุแค 

- งานควบคุมภายใน  ๑,๐๐๐  นางสาวสุรางคนางค  
พวกดอนเค็ง 

- งานประชาสัมพันธ  ๑,๐๐๐  นายนิคม บัวสิม 

- งานสารสนเทศ  ๑,๐๐๐  นายนิคม บัวสิม 

- คายคุณธรรม  ๖,๐๐๐  นายภวพล หลงพวง 

- โครงงานคุณธรรม สพฐ.  ๓,๐๐๐  นายภวพล หลงพวง 

- การปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน  ๕,๐๐๐  นายวันชัย พุแค 

- กิจกรรมรับนักเรียน  ๖๘,๙๓๐  นางสาวเมธาวี กุศลมา 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี  ๑๒๕,๐๐๐  นายฉกาจ ภูถมทอง 

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ๓๑,๐๐๐  นายนิคม บัวสิม 

๒ พัฒนาอาคารสถานที่และสิง่ปลกูสรางอืน่ที่
ชาํรดุทรดุโทรม ** 

๗๑๐,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายพชร รอดไธสง 

- ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งปลุกสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุด
โทรม 

๔๘๐,๐๐๐   

- ปรับปรุงสภาพแวดลอม ,จัดภูมิทัศน
ภายในโรงเรียน 

๕๐,๐๐๐   

- ซอมแซมระบบนํ้าประปา ๒๐,๐๐๐   

- ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ๕๐,๐๐๐   

- ซอมแซม จัดซื้อ จัดหา โตะ,เกาอ้ีนักเรียน ๘๐,๐๐๐   

- ปรับปรุงรอง ทอระบายนํ้า ๒๐,๐๐๐   

- ปรับปรุงหองโสต ๑๐,๐๐๐   

๓ โครงการสงเสรมิภาคี เครอืขายและองคกร
ภายนอกในการจัดการศกึษา 

๑๐,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวพชัรนิทร ศรแีกว 

นายพชร รอดไธสง 

กลุมบรหิารทัว่ไป (๘.๓๓%  ๓๐,๔๑๘     

๔ โครงการพฒันางานกจิการนกัเรยีน ๒,๖๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายจกัรพงศ วลิยัพศิ 

๕ โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ ๘๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายภวพล หลงพวง 

๖ 
 
 

โครงการพฒันางานบรกิาร ๗,๕๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายพชร รอดไธสง 

- พัฒนางานระบบบริหารงานท่ัวไป ๓,๔๐๐   นางสาวสุรางคนางค พวก
ดอนเค็ง 

- พัฒนางานโสตทัศณูปกรณ ๔๐๐   นายนิคม บัวสิม 

- งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในโรงเรียน ๔๐๐   นายคุณากร อุเทนสุต 

- งานโภชนาการ ๔๐๐    นางสาวพิฐชญาณ  
พลอยกระโทก 

- โรงเรียนปลอดขยะ ๑,๕๐๐   นางสาวละลิตา แกมขุนทด 

- งานอนามัยโรงเรียน ๑,๐๐๐   นางสาวสุภาพร เพชรสาย 

- สภานักเรียน ๔๐๐   นายภวพล หลงพวง 

 
 ชือ่โครงการ/งาน/กจิกรรม แหลงงบประมาณ หวงเวลา ผูรบัผดิชอบ O/S 



ที ่ ทีไ่ดรบัอนมุัตใิหดาํเนนิการ อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน เงินรายได ดําเนินงาน 

๗ โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอด 
ยาเสพตดิ 

๑,๕๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายคณุากร อเุทนสตุ 

 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ลก ๕๐๐   นายคุณากร อุเทนสุต 

- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก ๕๐๐   นายคุณากร อุเทนสุต 

- กิจกรรม T๐ Be Number One ๕๐๐   นายณัฐพงษ กาบคํา 

- ตรวจปสสาวะนักเรียน -   นายอิสรพันธ คชลัย 

๘ โครงการสงเสรมิคานยิมและคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค 

๑,๕๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายภวพล หลงพวง 

 - กิจกรรมวันไหวคร ู ๗๕๐   นายณัฐพงษ กาบคํา 

- กิจกรรมวันแมแหงชาติ ๗๕๐   นายภวพล หลงพวง 

๙ โครงการสถานศกึษาปลอดภัย ๓,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายพชร รอดไธสง 

๑๐ โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๔,๐๐๐   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายจกัรพงศ วลิยัพศิ 

 - เย่ียมบานนักเรียน ๓,๒๕๐   นายจักรพงษ วิลัยพิศ 

- คัดกรองนักเรียน ๒๕๐   นายคมสัน มณีศรี 

- สงเสริม/ชวยเหลือนักเรียน ๒๕๐   นายภวพล หลงพวง 

- ครูเวรประจําวัน/ครูท่ีปรึกษา ๒๕๐   นางสาวพิฐชญาณ  
พลอยกระโทก 

๑๑ โครงการพฒันางานธรุการ ๙,๕๑๘   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวพฐิชญาณ  
พลอยกระโทก 

 รวม ๗๕๐,๔๑๘ ๒๔๑,๙๓๐ -   

หมายเหตุ  **  หมายถึง สนองตามบริบท นโยบาย/จุดเนน ของโรงเรียน  

 


