ส่วนที่ 1
บทนำ
 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุก
มิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา การเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
- ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
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สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
- ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติส่งเสริมการพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ
สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
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พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน
พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
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สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
- ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมา
ใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึงมาตรการ 4
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้าซ้อน
- ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
- กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กาหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิสัยทัศน์
สร้างอนาคตทุนมนุษย์ สู่สังคมคุณภาพที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มี ความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึ ก ษา มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารงานและจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้ สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด ความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบำย
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. บทนำ
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัด การศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
2. เป้ำประสงค์
ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณภาพประชากรวัย
เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
3.2.1 ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าก
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม
3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสม
กับบริบท
4) จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
1)
2)
3)

4)

5)

3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ สู ง ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็น
และเหมาะสมกับบริบท
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ ง ให้ จั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต ส านึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรทา
อย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ
เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น
พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับ
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การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และภาษาที่ 3 ทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1. บทนำ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุ ทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทั กษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education) 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3)
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และ 7) นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ำประสงค์
1) ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
หลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ และการพลเมื อ งโลกที่ ดี (Global
Citizen)
2) ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3) ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
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และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4) ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน
ที่ มี พั ฒนาการปกติ และด้ านที่ มี ความบกพร่ องหรือความแตกต่ างทางการเรี ยนรู้ หรื อ
ความสามารถพิ เศษ ตามที่ ระบุ ไว้ ในแผนการจั ดการศึ กษาเฉพาะบุ คคลหรื อแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของ
ผู้เรียน
5) ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services หรือการส่งต่อReferral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้
ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรั บปรุ ง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เ อื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำร
มีงำนทำ (Career Education)
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ เรี ย นมีห ลั กคิ ด ที่ถู ก ต้ อ ง รักในสถาบันหลั ก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นที่
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้
และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
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2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
4)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครั ว ซึ่งจั ดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ
3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด

12

3.3 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
1) ด้านผู้เรียน
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการ
อ่าน
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
12. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
3. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ต ามกระบวนการ 5
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย
4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยทีถ่ ูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก
ก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จาเป็น 3 ด้าน
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
(7) พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา
(11) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ดการเรีย นรู้ต ามกระบวนการ 5
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
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(12) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบมุ่ ง เน้ น การใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
5) ความรู้ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหา
ความสัมพันธ์
(13) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็น
เลิศในแต่ละด้าน
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกี ฬาโดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18)พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม
3.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
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(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น
ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจใน
ทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Environmental Education Sustainable
Development: EESD)ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2).ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้ อม
สังคม และเศรษฐกิจให้ส อดคล้ องกับหลั ก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
1) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
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2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม (Early Intervention: EI) ที่ ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มี ความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
การดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
(8) ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ ถู กต้ อ งต่ อ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ ที่ มี
ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่
สากล
(12)ส่งเสริมสนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
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(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต
พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผั ง
บริเวณ จัดทาแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ และมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุม ชน และองค์กร
ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคม
ฐำนควำมรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital
Platform
3.7.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒ นา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒ นาการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่าน Digital
Platform
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. บทนำ
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ตั้งแต่การจู งใจ คัดสรร ผู้ มีความสามารถสู งให้ เ ข้า มาเป็ น ครู คุณ ภาพ มีระบบการพัฒ นาศัก ยภาพและ
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สมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุ คใหม่ที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจ
บุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการ
พัฒนา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูล กาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒ นา
ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
เป้ำประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและ
พัฒนำครู
ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่
21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาด
แคลน และความต้องการครู
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ
20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
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3.2 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาตนเอง (Need
Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร
(2) กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒ นา หรือหน่ว ยงานอื่น ๆ
จัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่ งเสริมและพั ฒนาบุ คลากรในรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(6)ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ อ อกแบบการเรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษา
ที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี
ความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่ านระบบ Online และแบบ Face-toFace Training
(14) ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการวิ ธี ก ารประเมิ น ครู โดยเน้ น การประเมิ น
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู
ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)
3.3 น ำ Digital Technology มำใช้ใ นกำรพัฒนำผู้บริ หำร ครู และบุค ลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
2) ร้ อ ยละของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ที่ พั ฒ นาตนเองผ่ า นระบบ Digital
Technology
3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาด
แคลน เช่น การพัฒนาทักษะกำรคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่ มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
1. บทนำ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้าง
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ความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวาง
แผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตาม
การเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับพื้นที่ และ
การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง
กับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
มาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรง
ไปยั งผู้ เรี ย นและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) นา Digital Technology
มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่จัดทาสามะโนประชากรวัย
เรียน(0-6 ปี)
3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
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5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบท
ของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่
กาหนด
3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น
พื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน
ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อาคาร
เรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ด้านการบริหารจัดการ
4) ด้านงบประมาณ
5) ด้านความปลอดภัย และ
6) ด้าน Digital Technology
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานตามที่
กาหนด
3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม

3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
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1) จั ดท าระบบข้ อมู ลสารสนเทศของการจั ดการศึ กษาพิ เศษ ที่ เชื่ อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริม สนับสนุน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์
แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือ
การอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4) ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
5) จั ดให้ มี ศึ กษานิ เทศก์ ผู้ รั บผิ ดชอบการจั ดการศึ กษาพิ เศษ ในการติ ดตาม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
1) มี รู ป แบบหรื อ แนวทางในการจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ผู้ เ รี ย น และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
2) ผู้ เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับ ความร่วมมือจากกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
1) สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบโครงข่ า ยสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ส ามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
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1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี โ ครงข่ า ยสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน
3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น
ห้องเรียน Digital
4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สาหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สาหรับ
ครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
7) โครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาด้วยเทคโนโลยี การศึ กษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
1. บทนำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา
หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทา
หน้าที่ในการกากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมี ประเด็นกล
ยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การ
กระจายอานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารอย่าง
เป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถ
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จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
เป้ำประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
3.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
3.1.1 ตัวชี้วัด
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่ าน
เกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
2) ร้ อยละของส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาผ่ านเกณฑ์ การประเมินคุ ณภาพ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
4) ร้ อยละของหน่ วยงานผ่ านการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ
3.2.1 ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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3.2.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) ส่งเสริมการบริ หารจั ดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ พื้นที่เป็นฐาน (Areabased Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ“CLUSTERs”
2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน
ฯลฯ
4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
6) ส่ งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่ วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
3.3 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4
ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ระบบการบริ ห ารงานของ
หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัด
การศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ เช่น
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
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(3) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบโครงสร้ า งของสถานศึ ก ษา (Enterprise
Architecture) ในฐานหน่ ว ยงานระดับ ปฏิ บัติ และหน่ว ยงานระดับ กากั บติด ตามให้ เหมาะกับบริบ ทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา Digital Technology ใช้ ใ นการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) น าผลการประกั นคุ ณภาพการศึ กษามาใช้ ในการวางแผนการปฏิ บั ติ การ
ตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร้างมาตรฐาน และกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(10) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ โรงเรี ยนขนาดเล็ กมี ระบบการบริ หารจั ดการที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิ จารณาแต่ งตั้ งผู้ บริ หารที่ มี ศั กยภาพในโรงเรี ยนขนาดเล็ ก พิ จารณา
ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
1) มี รู ป แบบหรื อ แนวทางในการจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ผู้ เ รี ย น และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
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3.4.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำ
ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่
จ ำเป็ น มำวิ เ ครำะห์ เ พื่ อ ให้ ส ถำนศึก ษำ สำมำรถจั ดกำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นำผู้เ รี ย นเป็ น รำยบุ ค คลตำม
สมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศต่อไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
1) สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถใช้ ใ นการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การ
คัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่
การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสู งสุ ด
และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก่หน่วยงานในสังกัด
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้ านการศึกษาที่จะ
ดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นสำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของกระทรวง
ศึกษำธิกำร
นายธีร ะเกีย รติ เจริ ญเศรษฐศิล ป์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
1.1.2 พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน เพื่ อ ความปรองดองและ
สมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

30

2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจั ย ที่ส อดคล้ องกั บ กำร
พัฒนำประเทศ
2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1 ยกระดับวิช าภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา โดยจั ด ท า Echo English Vocational ซึ่ ง เป็ น Application ภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ นั ก เรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี
2560 จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพื่อผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึ กษาธิ การ รั บผิ ดชอบดู เด็ กระดั บชั้ นอนุ บาล 1 ถึ ง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกัน
คุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิ ดชอบดูเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสื อ เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
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2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ่ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถออกแบบ
หลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ ไ ขปั ญ หาอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ เน้ น กิ จ กรรมการอ่ า น
โดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน การคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามรู ป แบบ
Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมิ น ผล O – Net ในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการ
ในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ วิทย
ฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
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2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำ ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคัน
โดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่ ม โอกำสทำงกำรศึ ก ษำผ่ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยบู ร ณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำ เรี ยนมหำวิทยำลัย (Admission) เพื่อ
สร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
5.1โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยนากลับมาใช้ประโยชน์
5.2 การสร้ างจิ ตส านึ กการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น เช่ น โรงเรี ยนตามพระราชด าริ : ต้ นแบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมำย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12
ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
6.3 กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก
นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและควำมมั่นคง
กลยุทธที่ 1 พัฒนำผูเรียนทุกคนใหมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำร ปกครอง
ระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ ที่ดีตอบำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรม จริยธรรม
1. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษานอมนา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษาอยางยั่งยืน
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดนอมนาพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 เพื่อบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามกาหนด
4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม จัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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กลยุทธที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อปลูกฝงผูเรียนดำนคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค
1. สงเสริม สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่ชวยสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน กษัตริย
2) ซื่อสัตยสุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝเรียนรู
5) อยูอยางพอเพียง
6) มุงมั่นในการทางาน
7) รักความเปนไทย
8) มีจิตสาธารณะ
คานิยมของคนไทย 12 ประการ
1) ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3) กตัญ ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9) มีสติรูตัว รูคิด รูทา รูปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10) รูจักดารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจา
เปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจาหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
11) มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออานาจฝายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม แกผูเรียนเพื่อให สอดคล
องกับเขตสุจริตตนแบบ
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรใหเอื้อตอกำรพัฒนำสมรรถนะผูเรียนเปนรำยบุคคล มี
ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 นำไปสูกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)
1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่
ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และเปน พลเมืองดีของชาติ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน การจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และบริบทของพื้นที่
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาข้ึนบนพื้นฐานความตองการ จาเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความต
องการจาเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดคิดคนและพัฒนาดานนวัตกรรมการศึกษาและนา
นวัตกรรมไปใชในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ครู 1 คน
ตอ 1 นวัตกรรม)
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด นาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education). ของสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ. (สานักงาน ป.ป.ช.)
ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ ดาน
วิชาการ นาสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1. พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จาเปน 3 ดาน ไดแก
การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรู เรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy )
2. สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง เขียนสวย และมีนิสัยรักการอาน
3. สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence)
4. สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การ
โฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน หรือการลอลวงผานสื่อโซเชียลตาง ๆ เปนตน
6. จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะ
กระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งใน
และนอกหองเรียน
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7. จัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
8. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ใหผูเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
9. ผูเรียนไดรับการประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบการสอบ
แบบ Online และ Offline
10. จัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสูความเปนเลิศ ในแตละดาน
11. สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาโดยจัดเปนหองเรียน
เฉพาะดาน
12. สงเสริม สนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ ทักษะ
อื่นๆ แสดงความสามารถ หรือเขาแขงขันในระดับตาง ๆ เชน ระดับเขตพื้นที่ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3 พัฒนำผูเรียนใหมีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิต อยูใน
สังคมไดอยำงมีควำมสุข
1. จัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
2. สถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความ
พรอม กอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
3. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
ในทุก ชวงวัย
4. สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา มีระบบการดูแล ชวยเหลือ
นักเรียน
กลยุทธที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเปำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สรำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1. สถานศึกษา จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. สถานศึกษาจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development:
EESD) หองเรียนสะอาด โรงเรียนสะอาด บานพักครู สะอาด และปลอดภัย
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเรียนที่มีควำมตองกำรจำเปนพิเศษ
1. สงเสริม พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสาหรับ ผูเรียนที่มี
ความตองการจาเปนพิเศษ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
2. สงเสริม พัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจาเปนพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะ
การดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
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3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจาเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในดานวิชาการ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุนใหนำ Digital Technology มำใชในกำรจัดกำรเรียนรู ใหแกผู
เรียนเปนรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมตองกำร และควำมถนัด สรำงสังคมฐำนควำมรู (KnowledgeBased Society)เพื่อกำรเรียนรูอยำง ตอเนื่องตลอดชีวิต
สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform ที่มีอยู อยางมาก
มายในปจจุบัน เชน เว็บไซตความรูตางๆ ที่ใหบริการดานขอมูล ที่มีอยูอยางมากมาย เปนตน
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธที่ 1 พัฒนำผูบริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทใหมีสมรรถนะ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ คุณธรรม จริยธรรม
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
2. สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ.OBEC AWARDS
3. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑการประเมิน ดังนี้ คือ
- คะแนนเฉลี่ยและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุ
มสาระหลักที่ทดสอบ
- คะแนนเฉลี่ยและพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระหลักที่ทดสอบ
- ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และจดุเนน ของ สพม. 28
- ผลการประเมินบานพักครู
- รางวัลที่ไดรับ
- การใหความรวมมือ/การเขารวมกิจกรรมกับเขตพื้นที่
- ผลการพัฒนาสถานศึกษา
- ผลการนิเทศโดยศึกษานิเทศกประจาสหวิทยาเขต
- ปญหาการรองเรียนในโรงเรยีน
- การสง/รายงานขอมูลตาง ๆทันตามกาหนดเวลา
4. สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใชระดับ การ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR)
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู โรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู ความสามารถจัดการเรียนรูเป
นรายบุคคล
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6. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูในการจดัการเรียนรูสาหรับผูเรียนที่มีความตองการจาเปนพิเศษ
ตามศักยภาพ ของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
7. สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครู รับการพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-toFace Training
8. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมิน จรรยาบรรณ ของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา)
กลยุทธที่ 2 นำDigital Technologyมำใชในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ประเภททั้งระบบ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีแนวทางการแกปญหานักเรียนซ้ึาซอนและการแกปญหา นักเรียน
ไมมีตัวตน
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธที่ 1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภำคเอกชน หนวยงำนที่เกี่ยวของในกำรจัด
กำรศึกษำใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
1. สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของวาง
แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
2. สถานศึกษาจัดทาฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง ขอมูล ศึกษา วิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
กลยุทธที่ 2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่ เพื่อใหพัฒนำผูเรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
1.จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผูเรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
- มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา
- มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
- มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
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- การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
- ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
- การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
- สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใช
ในชีวิตได
2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู
2. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนำสถำนศึกษำใหมีมำตรฐำนตำมที่กำหนด
กลยุทธที่ 3 สรำงควำมเขมแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สำหรับผูเรียนที่มีควำมตองกำรจำเป
นพิเศษ
1. สถานศึกษา มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ
2. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา แบบเรียน
รวม
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมทั้งระบบ สามารถจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการส
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งตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได
ตามศักยภาพของแตละบุคคล
กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุนใหสถำนศึกษำ หนวยงำนทุกระดับ นำ Digital Technology
มำใชเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพผูเรียน
1. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่ อมตอกับ โครงข
ายอินเทอรเน็ตได้อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ของผู เรียน และเป
นเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เขตพื้นที่ สหวิทยาเขต และสถานศึกษา)
2. สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
3. ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคคล และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
4. สถานศึกษาใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม และความโปรงใสในการทางาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment)
กลยุทธที่ 2 สรำงเครือขำยควำมรวมมือและสงเสริมใหทุกภำคสวนของสังคม เขำมำมีสวนรวม
บริหำรจัดกำรศึกษำ
1. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย เชน เครือข
าย สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เครือขายศูนยสาระการเรียนรู เครือขายสหวิทยาเขต เครือขายผู
ปกครอง เครือขายรวมกับสถาบันทางการศึกษาอื่น หรือหนวยงานอื่น ฯลฯ
2. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
3. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
4. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำใหมีอิสระ นำไปสูกำรกระจำยอำนำจ 4 ด
ำน ใหสถำนศึกษำเปนศูนยกลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
1. สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ
มีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหไดตามมาตรฐาน คุณภาพผูเรียน สอดคลอง
กับความตองการทองถิ่น นาไป สูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ อาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิตของชุมชน
3. สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ
4. นาผลการประกันคุณภาพการศึกษา มาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน การศึกษา
5. สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุน ใหสถำนศึกษำนำ Digital Technology มำใชในกำร เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอยำงเปนระบบ นำไปสูกำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดำนตำง
ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล สถำนศึกษำ ขอมูลงบประมำณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปนมำวิ
เครำะหเพื่อให สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรูเพื่อพัฒนำผูเรียนเปนรำยบุคคลตำม สมรรถนะ และ
ควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะหเปนขอมูลในกำรวำง แผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยของประเทศตอไป
1. สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได อย
างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษามีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นาไปสูการ วิ
เคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน

1. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์อุปถัมภ์) ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ในนามโรงเรียนสาขาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสวาสดิ์ ตาบลกุด
เชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โนนนาโปร่ง” มีพื้นที่ประมาณ 50
ไร่ ชาวบ้านสวาสดิ์ บ้านกุดคุณและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยการสนับสนุนของสภาตาบลกุดเชียงหมี ได้ร่วม
ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง พร้อมห้องน้าห้องส้วม 4 ที จานวน 1 หลังโดยเริ่มก่อสร้าง
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รวมเวลาก่อสร้าง 17 วัน ค่าก่อสร้าง
79,830 บาท โดยใช้งบประมาณและแรงงานจากชาวบ้านทั้งสิ้นและได้ทาพิธีรับมอบอาคารพร้อมที่ดินเมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยนายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ
11 พฤษภาคม พ.ศ.2536 โรงเรียนเปิดทาการเป็นวันแรกโดยมอบหมายให้นายวิสันต์ คุณสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เป็นผู้ดูแลโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สาขากุดเชียงหมี และ
มอบหมายให้ นาย อัชราวุธ บุปผาชาติ อาจารย์ 2 ระดับ 5 เป็นผู้ชว่ ยผู้ดูแล โรงเรียน ห้องแซงวิทยาคม
สาขากุดเชียงหมี
ปี พ.ศ.2537 พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยการสนับสนุนจาก
มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมทหารอากาศสัตหีบกองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และผู้อานวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ได้ร่วมบริจาคค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด "วุฒิกาญจน์" เป็น
จานวน เงิน 1,200,000 บาท
6 มิถุนายน พ.ศ.2539 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ เป็นครูใหญ่
13 ธันวาคม พ.ศ.2539 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
เป็น "โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )"
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. ข้อมูลพื้นฐำน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ที่ตั้ง บ้านสวาสดิ์ หมู่ 3 ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร รหัสไปรษณี 35120 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ 11 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดเชียงหมี, บ้านห้วย
ยาง, บ้านสวาสดิ์, บ้านกุด, บ้านแก้งนาคา, บ้านหนองบัว, บ้านกุดแข้ด่อน, บ้านโคก, บ้านแสง,บ้านนาเซ, บ้าน
มันปลา ครอบคลุม 3 ตาบลคือ ตาบลกุดเชียงหมี, ตาบลสามัคคี และตาบลกุดแห่ อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร
mail: naprongprachasanschool@gmail.com,admin@naprong.ac.th
website

http://www.naprong.ac.th เว็บไซต์โรงเรียน

อักษรย่อ
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน หมำยถึง
เหลือง หมำยถึง
ควำมหมำย
คติพจน์ของโรงเรียน

น.ป.
น้าเงิน-เหลือง
ความเข้มแข็ง ความเป็นน้าหนึ่งเดียวกัน
ความรุ่งเรือง การมีสติปัญญา
“ลูกศิษย์ของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เป็นผู้มีความรุ่งเรืองแห่ง
สติปัญญา นาพาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเป็นน้าหนึ่งเดียวกัน”
-

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นาชุมชน

ปรัชญำของโรงเรียน

สุติมโต สุเว เสยโย (ผู้มีสติย่อมเจริญขึ้นทุกวัน)

เอกลักษณ์ของโรงเรียน อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้
อัตลักษณ์ของโรงเรียน "จิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต"
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดที่ดินส่วนบุคคล
จรดถนนสาธารณะ
จรดถนนสาธารณะ
จรดถนนสาธารณะ
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3. ข้อมูลผู้บริหำร
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายศักดิ์ดา พันธ์เพ็ง

2

นายวิสันต์ คุณสุทธิ์

3

นายสุริยงค์ วงศ์บุตร

4
5

นายสมหมาย เกิดศิริ
นายพยุหเกียรติ สิงหรา

6

นายนิติ ในพรม

7

นายเชษฐา ค้าคล่อง

8

นายวานิช ทานะเวช

วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ง
ค.ด.(บริหารการศึกษา) ผู้อานวยการโรงเรียนห้อง
แซงวิทยาคม รักษาการใน
ตาแหน่งครูใหญ่
กศ.ม.(การบริหาร
ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
การศึกษา)
ผู้อานวยการ
ศษ.ม.(การบริหาร
อาจารย์ใหญ่
การศึกษา)
คบ.(บริหารการศึกษา) ผู้อานวยการ
ศษ.ม.(การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา)
กศ.ม.(การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา)
กศ.ด.(การบริหารและ ผู้อานวยการ
พัฒนาการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหาร
ผู้อานวยการ
การศึกษา)

ปี พ.ศ.
2535–2539

2539-2545
2546-2547
2548-2550
2551-2555
2555–2557
2558–2561
2561–ปัจจุบัน

4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำ (2563)
ระดับชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

ชาย
12
12
11
9
8
10
4
3
69

หญิง
11
11
12
11
13
20
16
6
100

รวม
23
23
23
20
21
30
20
9
169
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5. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายวานิช ทานะเวช
นางประภาพร ประเสริฐศิลป์
นางสุภัชญา ผาเวช
นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์
นายอุดร ผิวคาสิงห์
นายอนิรุทธ์ วรโยธา

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

7
8

นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์
นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

9

นางกุสุมาลย์ สมประสงค์
ครูชานาญการพิเศษ

10

นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน

11
12
13

นางสาวสุพัตรา ภูผาพลอย
นายธนพงษ์ สาเลิศ
นางอลิสลา สาวันดี

ครู
พนักงานราชการ

14
15
16
17
18

นางสาวสายรุ้ง โวหาร
นายไทยสมร แสงวงศ์
นายยุธยา บุญมาศ
นายณัฐภัทร สาเลิศ
นายชัยภัทร แก้ววันนา

พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูวิทยากรท้องถิ่น
ธุรการ
ลูกจ้าง

ครูชานาญการ

พนักงานราชการ

วุฒิ
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
กษ.ม.
ค.บ.
วท.บ.
ค.ม.
วท.บ.
ค.ม.
กษ.ม.
ค.บ.
กษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กษ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ปวส.
ปวส.

วิชำเอก
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การบริหารการศึกษา
เคมี
เคมี
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ภาษาจีน
พลศึกษา
พลศึกษา
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
เทคนิคอุตสาหกรรม
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

หัวหน้ำกลุม่ บริหำรงำน
งบประมำณ

หัวหน้ำกลุม่ บริหำรงำน
วิชำกำร

7. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที
1. อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ
2. อาคารหอสมุด
3. บ้านพักครูโสดแบบ 205/26
4. บ้านพักภารโรง
5. ห้องน้าห้องส้วม แบบ 6 ที่
6. สนามบาสเกตบอล
7. สนามวอลเลย์บอล
8. สนามกีฬาฟุตบอล
9. สนามลานกีฬาเอนกประสงค์
10. หอถังน้าประปา แบบ 9/9
11. โรงอาหารแบบ 300 ที่
12. หอถังน้าดื่ม

หัวหน้ำกลุม่ บริหำรงำน
ทั่วไป

หัวหน้ำกลุม่ บริหำรงำน
บุคคล

จานวน 3
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
ชุด
ชุด
ชุด

หัวหน้ำกลุม่ บริกำรงำน
กิจกำรนักเรียน
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รายละเอียดสิ่งอาคารสถานที่
1)อาคารเรียน
หลัง แบบ
ขนาด สร้าง งบประมาณ
ที่
จานวน เมื่อ
ห้อง พ.ศ.
1.

อาคาร 14
เรียน
แบบ
เบ็ดเสร็จ
กขค
2) อาคารเอนกประสงค์
หลัง แบบ
พื้นที่
ที่
ตร.ม.

สภาพ

การซ่อมแซม

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ.

2539

9,832,000

สร้าง
เมื่อ
พ.ศ.

งบประมาณ

อาคาร
2538
หอสมุด
2. โรง
532 2545
อาหาร
300 ที่
3) บ้านพักครู
หลัง แบบ
พื้นที่ สร้าง
ที่
ตร.ม. เมื่อ
พ.ศ.

1,200,000

-

-

2546

หมาย
งบประมาณ เหตุการ
ใช้
ประโยชน์
6,230
ห้องสมุด

1,940,400

-

-

-

-

1.

432,000

-

งบประมาณ

สภาพ

1.

ครึ่งตึก 5
ครึ่งไม้
ขนาด2
ชั้นแบบ
มาตรฐาน

2540

-

-

สภาพ

2547

หมาย
งบประมาณ เหตุการ
ใช้
ประโยชน์
27,860
-

การซ่อมแซม

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ.

งบประมาณ

สภาพ

การซ่อมแซม

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ.
-

-

หมาย
งบประมาณ เหตุการ
ใช้
ประโยชน์
-

4) ส้วม
แบบ

-

การซ่อมแซม
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หลัง
ที่

1.

2.

ห้องน้า
ส้วม
แบบ 6
ที่/27
ห้องน้า
ส้วม
แบบ 6
ที่/27

พื้นที่
ตร.ม.

สร้าง
เมื่อ
พ.ศ.

6

2540

180,000

-

-

-

งบประมาณ หมาย
เหตุการ
ใช้
ประโยชน์
-

6

2541

210,400

-

-

-

-

งบประมาณ

สภาพ

5) ถังเก็บน้าฝน
หลัง แบบ
ความจุ สร้าง
ที่
ลบ.ม. เมื่อ
พ.ศ.

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ.

-

การซ่อมแซม

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ.

หมาย
งบประมาณ เหตุการ
ใช้
ประโยชน์
-

1. ฝ.33
6
2540 61,000
2. ฝ.33
6
2541 65,600
6) สนามกีฬา
หลัง ประเภท
แบบ สร้าง งบประมาณ สภาพ
การซ่อมแซม
หมาย
ที่
เมื่อ
มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ. งบประมาณ เหตุการ
พ.ศ.
ใช้
ประโยชน์
1. สนาม
2540 วอลเลย์บอล
2. สนาม
FIBA 2540 บาสเกตบอล
3. ลานกีฬา
2550 116,300 เอนกประสงค์
7) น้าดื่ม น้าใช้ (บ่อน้าบาดาล / สระน้า / ประปา)
หลัง ประเภท
ลึก
ราคา สภาพ
การ
หมาย
ที่
ม.
ซ่อมแซม เหตุการ
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1.

หอถัง
น้าประปา
แบบ ค.ส.ล.
9/9

-

สร้าง
เมื่อ
พ.ศ.
2551

ส่วน
ราชการ
เจ้าของงบ
กรมสามัญ 374,500

มั่นคง พอใช้ ชารุด พ.ศ. งบ ใช้
ประ ประโยชน์
มาณ
-
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ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ทาอาชีพเกษตร มีประชากรประมาณ 1,568 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ลาเซบาย สานักงานเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลกุดเชียงหมี อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญผะเวส บุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ อาณาเขตที่ติดต่อ
ของตาบลที่อาศัย ทิศเหนือ ติดกับ ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ ติดกับ
ตาบลสามัคคีอาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรทิศ ตะวันออก ติดกับ ตาบลกุดแห่อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธรทิศ ตะวันตกติดกับ ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ตาบลกุดเชียงหมีเป็นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอเลิงนกทา ประกอบไปด้วย 12
หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดเชียงหมี หมู่ 2 บ้านห้วยยาง หมู่ 3 บ้านสวาสดิ์ หมู่ 4 บ้านกุดขุ่น หมู่ 5 บ้านกุด
แข้ด่อน หมู่ 6 บ้านกุดเชียงหมี หมู่ 7 บ้านหนองบัว หมู่ 8 บ้านแก้งนาคา หมู่ 9 บ้านกุดแข้ด่อนเหนือ หมู่ 10
บ้านกุดเชียงหมี หมู่ 11 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 12บ้านกุดแข้ด่อน
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาอาชีพหลักคือเกษตรกรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 20,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 5.57 คน:ครอบครัว
3 )โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่
ในบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนหมู่บ้าน สี่ตาบลติดต่อกันอยู่ใกล้บริเวณสวนป่าสาธารณะและลาเซบายที่เป็น
แหล่งน้าของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนค่อนข้างลาบาก เนื่องจากไม่มีรถ
ประจาทางผ่านโรงเรียนจึงให้ผู้ปกครองจ้างรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชน และองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากชาวบ้านมีฐานะยากจน ดังนั้นโรงเรียนจึงบริหารงานอยู่ภายใต้ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ สื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมีน้อย โรงเรียนใช้วิธีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สภาพที่ดีขึ้นได้เท่านั้น การหาเพิ่มเติม
ค่อนข้างลาบากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงค่อนข้างมีข้อจากัดมากมาย
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7. ผลกำรสอบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติปีกำรศึกษำ 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
วิชา/ค่าสถิติ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
เฉลี่ย

2561
50.29
25.58
25.00
37.92
138.79
34.70

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
2562
+เพิ่ม, -ลด
59.90
+9.61
29.93
+4.35
26.40
+1.40
33.37
-4.55
149.60
+10.81
37.40
+2.70

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2562 +มากกว่า,-น้อยกว่า
55.14
+4.76
33.25
-3.32
26.73
-0.33
30.07
+3.30
145.19
+4.41
36.30
+1.10

กรำฟแสดงควำมมสั ม พั น ธ์ ค ะแนนโอเน็ ต ม. 3 ปี 2561,2562 และระดั บ ชำติ 2 562
70
60
50
40
30
20
10
0
ภำษำไทย

ภำษำอังกฤษ
2561

คณิตศำสตร์
2562

ระดับชำติ

วิทยำศำสตร์
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
วิชา/ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2561
2562
+เพิ่ม, -ลด
2562
+มากกว่า,-น้อยกว่า
ภาษาไทย
39.18
37.41
-1.77
42.21
-4.80
สังคมศึกษา
35.30
35.36
+0.06
35.70
-0.34
ภาษาอังกฤษ
23.13
21.82
-1.31
29.20
-7.38
คณิตศาสตร์
20.25
18.41
-1.84
25.41
-7.00
วิทยาศาสตร์
30.30
33.32
+3.02
29.20
+4.12
รวม
148.16
146.32
-1.84
161.72
-15.4
เฉลี่ย
29.63
36.58
-0.46
40.43
-3.85
กรำฟแสดงควำมสั ม พั น ธ์ ค ะแนนโอเน็ ต ม.6 ระหว่ ำ งปี
2561,2562 และระดั บ ชำติ ปี 2 562
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

-5
-10

2561

2562

ระดับชาติ

วิทยาศาสตร์
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8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
ปีกำรศึกษำ 2556 (27-29 มกรำคม 2557)
ระดับ ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว
คุณภาพ บ่งชี้ บ่งชี้ บ่งชี้ บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
ปรับปรุง
พอใช้
/
9.10
ดี
/
/
8.53
8.73
ดีมำก
/
/
9.31 9.01
รวม
8.53 9.31 9.01 8.73 9.10

ตัว
บ่งชี้
ที่ 6

ตัว
บ่งชี้
ที่ 7

ตัว
บ่งชี้
ที่ 8

ตัว
บ่งชี้
ที่ 9

ตัว ตัว ตัว
บ่งชี้ บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12

/
8.00
/
/
/
/
/
/
4.80 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00
8.00 4.80 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) จุดเด่น
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์พบว่าสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ของลูกที่ดีของพ่อแม่โดยช่วยเหลืองานบ้านต่างๆมีความประหยัดมีคุณลักษณะของการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนคือ
ผู้เรียนสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมานะในการเรียน ดูแล
รักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัวอยู่อย่างพอเพียงรักชาติศาสน์กษัตริย์และรักความเป็นไทยยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งสถานศึกษาได้ใช้โครงการสร้าง
เสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นต้น
๒. .ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
พบว่าปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนา
วิชาสืบสานประเพณีสู่วิถีความพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์
ผู้เรียนระบุว่า รักงานศิลป์ จินตนาการเด่น เน้นสุนทรีย์
๓. .สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ซึ่งระบุว่าอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้มีการดาเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี 2555 เป็นต้น
๔.. สถานศึกษาบรรลุผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษา
กาหนดเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ชุมชนรอบสถานศึกษาคือ โครงการจัดหา
พาหนะรับส่งนักเรียนดาเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนประสานงานติดต่อ
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กับรถรับส่งนักเรียนจานวน 4 คัน ขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนรายหัวและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนที่มีฐานะยากจน ใช้
เงินจานวนทั้งสิ้น 200,000 บาท การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบบันทึกข้อมูลการขึ้นรถยนต์ แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.50
คะแนน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๑. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารมีภาวะผู้นามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความไว้วางใจ และยอมรับในความเป็นผู้นาที่
ยึดหลักคุณธรรมมีความโปร่งใส ใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือและมีความสุขใจใน
การทางาน
๒. สถานศึกษาบรรลุผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพคือ ผู้สอนได้รับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการบูรณาการเป็น 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดคล้องกับประเด็นที่สถานศึกษา มุ่งเน้นให้คนไทยไฟดีคือมีคุณธรรมพื้นฐานมีจิตสานึก
และมีค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีการจัดทา MOU เพื่อ
ร่วมมือจัดการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้รับการดูแลและพัฒนาส่งเสริมตามศักยภาพทุกคนส่งเสริมสนับสนุน IT มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ไม่ม-ี
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด พบว่ามีการประชุมวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมไปดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดใน โครงการ/โครงการมีผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย
2) จุดที่ควรพัฒนำ
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ต่ากว่าใน
ระดับดี เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และพละศึกษา และภาษาต่างประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ระดับพอใช้ โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยการใช้วิธีใหม่เพื่อให้ผู้เรียนสนใจการเรียนอย่างมีความสุข
อาจมีการติวเข้มตั้งแต่ภาคเรียนแรกเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป เป็นต้น
2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการไฟรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเช่นส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้จากการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องโดยฝึกให้ผู้เรียนทุกคนทุกฉันสรุปบันทึกการอ่านทุกครั้งอย่างชัดเจนและควรส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียนให้มากยิ่งขึ้น
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3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการคิดเป็นทาเป็น เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดทา
โครงงานในเชิงบูรณาการให้หลากหลายครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
- ไม่มีด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูควรพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัด
ให้มีการประเมินผลแบบวัดผลแบบทดสอบของครูทุกคน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
- ไม่ม-ี
โอกำส
1. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนหมู่บ้านอยู่ใกล้บริเวณป่าสาธารณะ
และลาเซบาย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ลาเซบาย สานักงานเทศบาลตาบลกุดเชียงหมี สถานีอนามัย
กุดเชียงหมีระยะทางจากเทศบาลตาบลประมาณ 1 กิโลเมตร ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2..มีการดาเนินชีวิตที่เคร่งครัดประเพณีและวัฒนธรรมตามวิถีของศาสนาส่งผลดีอย่างต่อเนื่อง ในด้านการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมมีแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. การคมนาคมสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีครบทุกด้าน ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งผลให้ผู้เรียนรับความรู้ที่กว้างไกล รวดเร็วชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาทา
ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อุปสรรค
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอน ขาดน้าในหน้าแล้ง คนในชุมชนส่วนมากมีฐานะ
ยากจนประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวนยาง และอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้การสนับสนุนโรงเรียนด้าน
งบประมาณมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับผู้ปกครองบางส่วนที่นิยมเล่นการพนัน การสนับสนุนการเดินทางมาโรงเรียน
ของนักเรียนค่อนข้างน้อยและผู้เรียนมีความลาบากในการเดินทางไป - กลับ โรงเรียน เนื่องจากไม่มีรถประจาทางผ่าน
โรงเรียนจึงจ้างรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงค่อนข้างมีจากัด
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
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1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ต่ากว่าใน
ระดับดีเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
พอใช้โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยการใช้วิธีใหม่เพื่อให้ผู้เรียนสนใจเรียนอย่างมีความสุขอาจมีการติว
เข้มตั้งแต่ภาคเรียนแรก เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีขึ้นไปเป็นต้น
2. ผู้เรียนควรได้รับการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ เช่น เมื่อผู้เรียนทารายงานโครงการวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนภาษาไทยควรนาโครงงานมาตรวจ และให้คะแนนภาษาไทยด้วย เพื่อลดภาระงานของผู้เรียนและครูควรวัด
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อจบกิจกรรมหรือเนื้อหาและครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
มีการส่งเสริมด้านการคิดมากกว่าความจา
3. สถานศึกษาควรมีกิจกรรมรณรงค์การใช้หมวกกันน็อก หรือนาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับผู้เรียนด้าน
การดูแลตัวเอง ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร
จากสถานีตารวจภูธรเลิงนกทาเป็นต้น และควรรณรงค์การจาหน่วยจาหน่ายน้าอัดลมในสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยด้านร่างกาย
4. สถานศึกษาควรมีโครงการที่ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ให้มีความชัดเจน การจัดเป็นชมรม หรือชุมนุม
ควรจะเขียนไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีให้ชัดเจนว่ามีชมรมอะไรบ้าง และควรส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียภาพ
เช่น การร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน เป็นต้น ให้มีความโดดเด่นและความหลากหลายสามารถให้บริการชุมชนอย่างยังยืน
ต่อไปในอนาคต
5. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการคิด เช่น Mind mapping โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความต่างกัน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นซักถาม และ
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้างความคิดอย่างหลากหลายและเป็นการฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหา เช่น การทากิจกรรม
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทากิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น มีการประดิษฐ์คิดค้น
กิจกรรมรายงาน การบรรยายกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพเขียน
บรรยายจากภาพตามจินตนาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะในวันสาคัญต่างๆและระดับเขตพื้นที่เป็นต้น
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ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
- ไม่มีด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. สถานศึกษาควรทาการประเมินแบบวัดแบบทดสอบพัฒนาครูทุกคน ทุกภาคการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนิเทศอีกทางหนึ่งด้วย โดยใช้เทคนิคการนากล้องวิดีโอบันทึก
การสอนแล้วนาไปพูดคุยกับครูถูกนิเทศอีกครั้งถึงข้อดีและข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษส่ วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์ทางการเรียนที่น่าพอใจ ด้วยการ
สอนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มหรือการฝึกฝนทบทวนความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ
ทดลองทาแบบทดสอบย่อยเป็นระยะเป็นต้น
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
- ไม่มีระยะเวลำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนในภำพรวมสองปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (good practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ไม่มี10. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรศึกษำ (SWOT Analysis)
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เป็นการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นถึงชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย จากผลการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาปี ที่ผ่ านมา สามารถวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) โอกาส (O : Opportunities) และ
อุปสรรค (T : Treats) (SWOT) ดังนี้
สรุปผลกำรศึกษำกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (O : Opportunities)

อุปสรรค (T : Treats)

1. มีกฎหมายระเบียบรองรับการกระจายอานาจทาง
การศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. กฎหมายการศึกษาชาติและนโยบายของรัฐบาลเปิด
โอกาสให้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
3. นโยบายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง

1. ประชากรมีรายได้และมีฐานะแตกต่างกัน
ทาให้มีโอกาสในการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน
2. วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิด
ค่านิยมทางวัตถุที่เน้นความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
ทางานไม่เป็น ไม่เคารพกฎหมายและระเบียบ
ของสังคม
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ สามารถ
นาไปสอดแทรกในหลักสูตรสร้างคนให้เป็นคนดี รักบ้าน
เกิดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามให้คงอยู่
ตลอดไป
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เช่น ศาสนสถาน ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น
6. มีองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา
7. มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจที่บ้าน
8. รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนนาไปใช้
ในวิถีชีวิตที่ให้เกิดมั่นคงและยั่งยืน
9. ประชากรวัยเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
10. มีสถานประกอบการในแหล่งชุมชนหลากหลาย เช่น
ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถ ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านค้า
ชุมชน เป็นต้น สามารถส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อ
การประกอบอาชีพ เฉลี่ยโอกาส

3. เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยงต่อการติดสาร
เสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
4. สภาพที่พักอาศัยของนักเรียนในเขตบริการ
ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ปลอดภัย
5. คนในชุมชนขาดการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชน
6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า กระทบ
ต่อรายได้และการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครอง
7. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้
นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความ
ต่อเนื่อง
8. ส่วนกลางกาหนดกิจกรรมการดาเนินงาน
มากเกินไป ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
9. ผู้ปกครองขาดข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมการศึกษาต่อของบุตรหล
10. ประชาชนมีรายได้ต่า และมีหนี้สินภาค
ครัวเรือนสูงขึ้น ทาให้มีผลต่อการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของลูกหลาน

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (S : Strengths)

จุดอ่อน (W : Weaknesses)

1.มีการมอบหมายงานบุคลากรชัดเจนตรงตามความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับระเบียบที่กาหนด
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ส่งเสริมการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู

1. ผู้เรียนยังขาดทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ]
จุดอ่อน : ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุด
ด้อยที่ส่งผลเสียต่อการดาเนินงานของสถานศึกษา
2. ผล O-Net ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ]
จุดอ่อน : ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุด
ด้อยที่ส่งผลเสียต่อการดาเนินงานของสถานศึกษา
3. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ
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5. ครูมีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
6. มีระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
7. มีนโยบายในการบริหารจัดการคุณภาพและจัดการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
ชัดเจน
8. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่
9. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด

4. ขาดครูผู้สอนเด็กพิเศษ ทาให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขาดทักษะการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป
(ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA
6. ขาดการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การ
สะท้อนผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
8. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
9. ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง
10. ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

ตำรำง 1 แสดง ค่ำน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภำพแวดลอ้มภำยนอก(STEP)
น้าหนัก x คะแนน
รายการปัจจัย
คะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย
น้าหนัก
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค

สรุปผลการวิเคราะห์

ด้านสังคมและวัฒนธรรม S

0.50

3.92

-3.77

1.96

-1.89

0.07

ด้านเทคโนโลยี T

0.05

3.29

0.00

0.16

0.00

0.16

ด้านเศรษฐกิจ E
ด้านการเมืองและกฏหมาย
P

0.33

3.50

-3.97

1.14

-1.29

0.05

0.13

3.74

-3.79

0.47

-0.47

-0.01

รวม

1.00

ตำรำง 2 แสดงค่ำน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภำพแวดลอ้มภำยใน(2S4M)
น้าหนัก x คะแนน
รายการปัจจัย
คะแนนเฉลี่ย
เฉลี่ย
น้าหนัก
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน

0.28

สรุปผลการวิเคราะห์
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ด้านโครงสร้างและนโยบาย
S1
ด้านผลผลิตและบริการS2

0.13

3.78

-3.61

0.47

-0.45

0.16

0.28

3.39

-3.63

0.93

-1.00

-0.07

ด้านบุคลากรM1
ด้านประสิทธิภาพการเงิน
M2
ด้านวัสดุอุปกรณ์M3

0.25

3.80

-3.48

0.95

-0.87

0.08

0.03

0.00

-4.13

0.00

-0.10

0.05

0.10

3.78

0.00

0.38

0.00

0.00

ด้านการบริหารจัดการM4

0.23

3.83

-3.43

0.86

-0.77

0.09

รวม

1.00

0.31

3) แผนภูมิวิเคราะห์องค์กร

แผนภูมิวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (SWOT)
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562)
ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์แล้วนา
ข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์มีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอื้อต่อการดาเนินการ กาหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต
ของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม
และจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ น้อมนาสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย
6. จัดสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
4. ผู้เรียนมีจิตอาสา
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดทาสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา บาเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
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5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
จิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต
6. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้
7. มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ พ.ศ.2561
มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่าที่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 4
รำยละอียดโครงกำรงบประมำณ

จำนวนเงิน
(บำท)

รำยกำร
1. เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 110 คน ; 4,500 × 110
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 59 คน ; 4,800 × 59
รวม
2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 110 คน ; 880 × 110
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 59 คน ; 950 × 59
รวม
3. เงินรายได้สถานศึกษา

4.เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
รวม

หมำยเหตุ

495,000
283,200
778,200

96,800
56,050
152,850
-

931,050

รำยกำรจัดสรร
รำยจ่ำย
รำยกำรจัดสรร
สาธารณูปโภค(ค่าไฟ+ค่าโทรศัพท์+บริการอินเตอร์เน็ต)
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
เงินบริจาคใช้ตามวัตถุประสงค์
รวม
เหลือเพื่อจัดสรร (931,050 - 222,000)
สารอง 10%
คงเหลือ
1.งานบริหารวิชาการ 60%
2.งานบริหารงานบุคคล 10%

จำนวนเงิน (บำท)
150,000
72,000
222,000
709,050
70,905
638,145
425,430
70,905

หมำยเหตุ
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3.งานบริหารงานทั่วไป 10%
4.งานบริหารงานงบประมาณ 5%
5.งานบริหารงานกิจการนักเรียน 5%
รวม

70,905
35,453
35,452
638,145

๖๗

ส่วนที่ 5
รำยละเอียดของแผนงำน
๑. รำยละเอียดของแผนงำน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงกำร/กิจกรรมและประมำณกำรงบประมำณ
มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้
โครงกำร / กิจกรรม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ 1. พัฒนำงำนวิชำกำรและทะเบียน-วัดผล
ของผู้เรียน
-งานวัดประเมินผล
-งานทะเบียน
-สานักงานวิชาการ
2. โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำพัฒนำวิชำกำร
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2564
-กิจกรรมพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
-กิจกรรมเตรียมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปี
การศึกษา 2564
-กิจกรรมกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2564

งบประมำณ
80,000
60,000
10,000
10,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเนาวรัตน์

30,000

นางสาวกฤษณา

-

-

๖๘

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

โครงกำร / กิจกรรม
3.แนะแนวศึกษำต่อ ปัจฉิมนิเทศ
-แนะแนวการรับนักเรียน
-แนะแนวศึกษาต่อ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันแม่
-วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
5. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
-การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
-กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน
6. ส่งเสริมสุขภำพนักเรียน
-กิจกรรมจัดหา จัดซื้อเวชภัณฑ์ และให้บริการแก่บุคคลของโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ
-กิจกรรมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาดของร้านค้าจาหน่ายอาหาร และ
ตรวจสุขภาพแม่ค้าที่จาหน่ายอาหาร
7. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

งบประมำณ
10,000

16,302
3,000
3,000
3,000
4,302
3,000
1,500
500
1,000
5,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสายรุ้ง

นายธนพงษ์

นายอุดร

นางสาวเสาวนีย์

3,000
-

นางอลิสลา

๖๙

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

มำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ

โครงกำร / กิจกรรม
-กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
-กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
-กิจกรรมการให้คาปรึกษา
-กิจกรรมดนตรี กีฬา ชุมนุม วิชาการต่างๆ
8.โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร

งบประมำณ
50,000

9.โครงกำรวันสุรทรภู่
10.พัฒนำกำรเรียนรู้วิทยำสำสตร์และเทคโนโลยี
11.โครงกำรวันคริสต์มำสและวันขึ้นปีใหม่
12.โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
-กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

6,430
12,000
7,000
5,000
-

นายอนรรธวรรธน์
นางสาวเนาวรัตน์
นายอุดร
นางสาวกฤษณา

13.สร้ำงขวัญกำลังใจ
14.โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
-กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT
-กิจกรรมส่งเสริมการนา IT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
-กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
15.โครงกำรนิเทศภำยใน

4,795
50,000

นางสาวเสาวนีย์
นางกุสุมาลย์

-

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพัตรา

นางสาวเนาวรัตน์

๗๐

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

โครงกำร / กิจกรรม
16.ประชุมผู้ปกครอง
17.พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
-ซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ
-ซ่อมระบบไฟฟ้า
-ซ่อมระบบประปา
-ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้สนาม สวนหย่อม
-จัดหาจัดทาระบบน้าดื่มสะอาด
19.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
-อบรม พัฒนาบุคลากร
-สร้างขวัญกาลังใจแก่บคลากร
20.พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
-กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการโรงเรียน
-กิจกรรมการควบคุมภายใน
-กิจกรรมการประเมินผลการดาเนินงานและการรายงาน
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
21. โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ
22.พัฒนำระบบงำนแผนและงบประมำณ

งบประมำณ
1,595
62,905
66,110

5,000
3,000
3,000

ผู้รับผิดชอบ
นายอุดร
นายอนรรธวรรธน์

นางสุภัชญา
นางสาวเสาวนีย์
นายอนิรุทธ์

นายณัฐภัทร
นางประภาพร

๗๑

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้

โครงกำร / กิจกรรม
23.พัฒนำระบบบริหำรพัสดุ กำรเงิน และบัญชี
24.จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
25.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
26.ซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์
มำตรฐำนที่ 3
27.โครงกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้ำง
กระบวนกำรจัดกำรเรียน รำยได้
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น -ผลิตน้าดื่ม
สำคัญ
-โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
28.โครงกำรแข่งขันกีฬำเบญจมิตรสัมพันธ์
29.ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก
30. โครงกำรเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรม
31.โครงกำร 1 นวัตกรรม 1 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

งบประมำณ
3,000
6,000
18,453
5,000
13,055

50,000
77,000
35,000
8,000
รวม

638,145

ผู้รับผิดชอบ
นางกุสุมาลย์
นายอนิรุทธ์
นางกุสุมาลย์
นางกุสุมาลย์
นางอลิสลา

นายไทยสมร
นางสาวกฤษณา
นางสาวเนาวรัตน์
นางสาวเนาวรัตน์
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ส่วนที่ 6
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล ตรวจสอบและกำรรำยงำนผล

การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผล เป็นขั้นตอนของการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญทั้งในระดับสถานศึกษา เป็นการติดตาม
ตรวจสอบความ ก้าวหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่สถานศึกษากาหนดไว้ เพื่อ
น าผลจากการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาซึ่ง เป็น ข้ อมูล เชิงประจัก ษ์ ไปปรับปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
ตลอด จนมีการจัดทารายงานเพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่สาธารณชนต่อไป
โรงเรียนนาปร่งประชาสรรค์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางใน
การกากับ ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ โดยใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล ตรวจสอบและกำรรำยงำนผล
1) วางแผนกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ เป็นองค์ประกอบแรกที่สาคัญที่สุด การวางระบบที่
ดีจะต้องกาหนดขั้นตอนการทางานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การทางานทุกขั้นตอน
เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะนาไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้
เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลาย ๆ ระบบย่อยเป็นคุณภาพ
รวมของสถานศึกษาทั้งหมด
1.1) แต่งตั้งบุคลากรกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผล
1.2) ชี้แจงแนวการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระสาคัญของกากับ ติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผล
1.3) จัดทาปฏิทินการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผล
1.4) ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1.5) สรุปและกาหนดกรอบ/ประเด็นสาคัญของการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
และการรายงานผล
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1.6) สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการ
รายงานผล
2) ดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตาม
กระบวนการ วิธีการที่กาหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1) กาหนดให้การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลเป็นราย
กิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
2.2) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
และการรายงานผลแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.3) วางระบบการทางานและมอบหมายการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและ
การรายงานผล เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยกาหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ
2.4) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษา
กาหนดขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุง การดาเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน
2.5) ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการดาเนินงานและผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย
2.6) คณะทางานที่ส ถานศึกษาแต่งตั้งให้ ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล
ร่องรอย หลักฐานการดาเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของปฏิบัติการ และจัดทารายงานเสนอเพื่อดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพต่อไป
3) รายงานผลการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกัน
หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความสาคัญและจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา สาระสาคัญของการรายงาน ประกอบด้วย
3.1) ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.2) ขอบเขตและวัตถุประสงค์
3.3) วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.4) กิจกรรมที่ทาได้สาเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง
3.5) ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
กระบวนการสรุปผลและรายงานผลการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
การสรุ ป ผลและรายงานผลการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ตรวจสอบ เป็ น การสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ คณะผู้ ด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมหรื อ คณะผู้ ป ฏิ บั ติ อื่ น ๆ สถานศึ ก ษาได้ พิ จ ารณา
รายละเอียดการตรวจสอบแต่ละกิจกรรม แล้วกาหนดร่วมกันตั้งแต่ต้นว่า คณะใด ระดับใดจะตรวจสอบ
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เรื่องใดบ้าง แล้วจัดทาปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ดาเนินการติดตามตรวจสอบ สรุปผลและรายงานผล
การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ตามแผนภาพ

ผู้ปฏิบัติ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ

คณะผู้ปฏิบัติ
ประชุมสรุปผล

รายงานผลการ
ตรวจสอบแต่ละ

การประชุม
สรุปผล

รายงานผลการ
ตรวจสอบโดย

การประชุม
สรุปผลแต่ละภาค
สรุปผลรวมของ

แผนภาพแสดงกระบวนการสรุปผลและรายงานผลการกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยนาผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย
4.1) ระบุกิจกรรมที่ทาได้สาเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง
4.2) จัดทา บันทึกข้อเสนอแนะ
4.3) กาหนดระยะเวลาในการพัฒนา
4.4) ตรวจสอบการดาเนินงานซ้า เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ขัน้ ตอนกำรขออนุญำตดำเนินโครงกำร
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………….
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องกับ  จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ข้อที่ 1,2
จุดเน้น สพม. 5 ด้านสถานศึกษา ข้อ 10,14
 จุดเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 1-8
 มาตรฐานฯเพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.9
มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1-10.6 มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2
2. ชื่องาน/ โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ โดยผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุด และจากผลการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระไม่บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ได้ตามศักยภาพและเต็มความสามารถ ครูจาเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายเหมาะสม
กั บ ธรรมชาติ แ ละสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นค้ น พบ
ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด ตามแววที่ตนมีอยู่ การจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายจะทาให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเองมากขึ้นและตอบสนองจุดเน้นมาตรฐานตัวชี้วัดของสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้สถานศึกษา มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
4.2 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ยนเลื อ กเรี ย นตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
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4.3 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความต้ อ งการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4.4 เพื่อให้สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
4.5 เพื่อให้สถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
5. เป้าหมาย
5.1 ปริมาณ
5.1.1 ครูทุกคนจัดทาหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานสากลตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
5.1.2 ครูทุกคนจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา
5.1.3 ครูทุกคนสามารถสร้างเครื่องมือสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
จัดการเรียนรู้และอิงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
5.1.4 ผู้ เกี่ย วข้องร้ อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
5.2 คุณภาพ
5.2.1 โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รและเนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
แกนกลาง และมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
5.2.2 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถ และความสนใจ
5.2.3 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนองความต้ อ งการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
5.2.4 ครูมีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ตลอดจนนาผลการประเมิน มาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
5.2.5 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
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5.2.6 โรงเรียนนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

7. พื้นที่ดาเนินงาน.

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

8. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
กิจกรรม /ขั้นตอน

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)

1 เมษายน

นางสาวกฤษณา

1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ

2564

พันธ์สวัสดิ์

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อจัดทาหลักสูตร
และโครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา2563
- ประชุมคณะทางานเพื่อจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”
- จัดทาตารางการเรียนการสอน
- แจ้งคณะครูและนักเรียนเรื่องตารางเรียน
ตารางสอน
- จัดตารางสอนแทน
- ติดตามประเมินผล

1 เมษายน
2564 ถึง 16
พฤษภาคม
2564

2,000.-

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ให้ครู จัดทาแผนจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความ
ถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน

16 พฤษภาคม
2564 ถึง 31
มีนาคม 2565

3,000.-

กลุ่มบริหารวิชาการ
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กิจกรรม /ขั้นตอน

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

-จัดทาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- สร้างเครื่องมือสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการ จัดการเรียนรู้และอิง
พัฒนาการของผู้เรียน
- เขียนกิจกรรม/เสนองบ การจัดซื้อ
- มอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะครูที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปดาเนินการ
- ติดตามประเมินผล
ขั้นตรวจสอบ (Check)
30 กันยายน
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
2564
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
31 มีนาคม
2565
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
24 มีนาคม
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนา 2565
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนปีการศึกษา
2563 นาผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข

นางสาวกฤษณา
พันธ์สวัสดิ์

นางสาวกฤษณา
พันธ์สวัสดิ์

9. เนื้อหาสาระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
10. งบประมาณในการดาเนินงาน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน

จำนวนเงิน
2,000.-

การสอน สู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม ให้ครู จัดทาแผน
จัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถของ
ผู้เรียน

3,000.-

หมำยเหตุ
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,000.-

11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา และรายงานการ
ปฏิบัติงาน ตามการประเมิน/การติดตามโครงการ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกระดับชั้นและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด

เกณฑ์

1. ครู ทุกคนจั ดทาหลั กสู ตรได้ส อดคล้ องกับหลั กสู ตรแกนกลาง และมาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

ครูร้อยละ 99

2. ครูทุกคนจัดทาหน่วยการเรียนรู้

ครูร้อยละ 99

3. สร้างเครื่องมือ สื่อการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ ครูร้อยละ 80
สภาพการจัดการเรียนรู้และอิงพัฒนาการของ ผู้เรียน
4. โรงเรียนมีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลั กสู ตร ร้อยละ 100
แกนกลาง และมาตรฐานสากลสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
5.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา

ร้อยละ 80

6.นักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด

ร้อยละ 100

7. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานการ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ร้อยละ 80

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
โครงการ
(นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์)
งานวัดและประเมินผล

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
....................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 และ 8
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 1
2. ชื่องำน / โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและทะเบียนวัดผล
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลัก
ความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย ในการปฏิบัติกาหนดจุดหมายที่เป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลา
และการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาพุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการปฏิบัติประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น ดังนั้นงานวัดผลจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ข้างต้น
4. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ
5. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
5.1 เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียน – วัดผล
5.2 เพื่อให้การดาเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียน – วัดผล ดาเนินไปอย่างถูกต้องเป็น
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน
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5.3. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
5.1 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่องานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผลใน
ระดับมากขึ้นไป
5.2 ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสามารถดาเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล
6. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
7. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
ระยะเวลำ งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน(Plan)
ต.ค.2563
นางสาวเนาวรัตน์
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
ไชยสุทธิ์
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
และคณะ
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ(Do)
ต.ค. – มี.ค..
80,000 นางสาวเนาวรัตน์
1. ดาเนินงานตามแผน
2564
ไชยสุทธิ์
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
และคณะ
บุคลากรเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
-.จัดการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความสนใจและความถนัด
- จัดทาตารางสอนเพื่อให้ครูเข้าสอนตาม
ตารางเวลา
- ตรวจสอบการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนทาการจัดการ
เรียนรู้
-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับงานวิชาการ
ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
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ขั้นตรวจสอบ(Check)
1.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน

มี ค.2564

ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
มี.ค.2564
- รายงานโครงการการจัดกิจกรรม
- นาผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข
9. เนื้อหำสำระ
10. งบประมำณ ในการดาเนินงาน 80,000.- บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน )
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับงานวิชาการทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ปีการศึกษา 1 / 2564
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับงานวิชาการทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ปีการศึกษา 2 / 2564
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

นางสาวเนาวรัตน์
ไชยสุทธิ์
และคณะ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

จำนวนเงิน
40,000-

หมำยเหตุ

40,000.80,000.-

11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน งานวิชาการ ,
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานสานักงานวิชาการและทะเบียนวัดผลดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1.ความพึงพอใจต่องานวิชาการงานทะเบียนและ - ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานวิชาการ
วัดผล
งานทะเบียนและวัดผลในระดับมากขึ้นไป
2.ครูผู้สอนสามารถดาเนินการได้ถูกต้องตาม
- ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนสามารถดาเนินการได้ถูกต้อง
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
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ลงชื่อ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ฝ่าย วิชาการ
 มาตรฐาน สพฐ. / กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1.1ข้อที่ 2,5,6 1.2 ข้อ 1,2,3,4และ
3.1 /2
2. ชื่องำน / โครงกำร การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลักษณะโครงกำ  ต่อเนื่อง
ใหม่

3. หลักกำรและเหตุผล

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ และยุวกาชาดในกลุ่มของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งของหลักสูตรที่จะฝึกประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการทางานและการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนนาโปร่ง
ประชาสรรค์ ( พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ ) คณะครูผู้รับผิดชอบจึงได้จัดกิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา 2564 ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเรียนการสอนการฝึกอบรมสมบูรณ์ตามหลักสูตรลูกเสือ เพื่อให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใน การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ
2. เพื่อให้ลูกเสือ และยุวกาชาดได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่
3. เพื่อให้ลูกเสือ และยุวกาชาดสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
4. เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยของลูกเสือ และยุวกาชา
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ ลูกเสือและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
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5.2 ด้านคุณภาพ
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ตามหลักสูตร ร้อยละ 100
2.2 ลูกเสือและยุวกาชาดนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ร้อยละ 100
6. วิธีดำเนินกำร
ที่ กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
จำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย
ตอบ ใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์
แทน สอย
ขั้นเตรียมกำร (P)
1 ประชุมครูเพื่อกาหนดแนวทางการ
ธันวาคม คณะครู
ดาเนินงาน
2563
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ธันวาคม ครูเนาวรัตน์
2563
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ธันวาคม ครูเนาวรัตน์
2563
ขั้นดำเนินกำร (D)
4 ดาเนินการตามแผน
35,000
กุมภาพันธ์ คณะครูและ
2564 นักเรียน
ขั้นติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
(C)
5 สรุปและรายงานกิจกรรม
กุมภาพันธ์ ครูเนาวรัตน์
2564
ขั้นกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรดำเนินงำน (A)
6 นาข้อมูลจากแบบประเมินมาปรับปรุง
ครูเนาวรัตน์
รวมทั้งสิ้น
35,000
6.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทั้งหมด ติดตามการดาเนินกิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่าย
พักแรม และคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกาหนด
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6.4 ขั้นสรุปและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จของ
วิธีกำรวัดและประเมินผล
โครงกำร
1. ร้อยละของลูกเสือและยุวกาชาด มี การสังเกต
ระเบียบวินัย พัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ สามารถดารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ร้อยละการร่วมปฏิบัติกิจกรรมของ การสังเกต
ลูกเสือและยุวกาชาด
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ประเมินผลการดาเนินการ
ที่มีต่อโครงการในระดับดี
7. ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8 . สถำนที่
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
9. งบประมำณ
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำร
ค่าอาหาร ค่าที่พัก
ค่ารถรับส่งในการเดินทางไปค่าย
ค่าเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบสังเกต
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

แบบสังเกต
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ

จำนวนเงิน
19,500
15,000
500
35,000

หมำยเหตุ

11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ค่ายลูกเสือต่างๆ
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงำน แบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบบันทึกกิจกรรม,
แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
14.1 นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง ตามศักยภาพ รู้จักศึกษา วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ

เกณฑ์

3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผน

ร้อยละ 90
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
90
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
90

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้างานแผนงาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................

 ฝ่าย วิชาการ
 มาตรฐาน สพฐ. / กลยุทธ์โรงเรียน มาตรฐานที่ 1.1ข้อ 6/ 3
2. ชื่องำน / โครงกำร แนะแนว ศึกษาต่อ ปัจฉิมนิเทศ
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง
ใหม่

3. หลักกำรและเหตุผล

จากผลการดาเนินโครงการ งานแนะแนว ของปีงบประมาณ 2562 งานแนะแนวสามารถ
ให้บริการนักเรียน ตามขอบข่ายงานแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยขอบข่ายสาระสาคัญ 3 ด้าน ดังนี้
การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวเพื่อพัฒนา งานแนะแนวโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมต่างๆดังนี้ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ถ่ายรูปรุ่น ปีการศึกษา 2563 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สอบติด
มหาวิทยาลัยปี 63 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งการบริการต่างๆ อาทิ เช่นเรื่องการแจ้งข้อมูลทั้งด้าน
การศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ และด้านคาแนะนาต่าง ๆ ในการปรับตัว หรือแนะนา
นักเรียนในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการดารงตนต่อสังคม รวมทั้งการทาเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษา
ต่อ และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
สาหรับปีงบประมาณ 2564 งานแนะแนวต้องการดาเนินกิจกรรมต่างๆจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง
ๆ เพื่อการดาเนินงานให้ประสบผลที่ดีต่อนักเรียน จึงจาเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อเอื้ออานวยและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเสริมสัมฤทธิผลและแนวคิดการดาเนินชีวิตทางการศึกษาที่เหมาะสม
4. เพื่อให้นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน
และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 75
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5.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจร้อยละ 90
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดี ร้อยละ 90
6. วิธีดำเนินกำร
ที่ กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณที่ใช้จำแนก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
ตำมหมวดรำยจ่ำย
ตอบ ใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์
แทน สอย
ขั้นเตรียมกำร (P)
1 ประชุมครูกลุ่มงานแนะแนวเพื่อกาหนด
กันยายน ครูงานแนะ
แนวทางการดาเนินงาน
แนว
2 ประสานงานกับนักศึกษาที่จะมาแนะ
กันยายน ครูงานแนะ
แนวน้อง
แนว
ขั้นดำเนินกำร (D)
3 จัดเตรียมสถานที่
5,000
5,000
กันยายน คณะครูและ
นักเรียน
4 จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
1,500
1,500
พฤศจิกายน คณะครู
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3,500
3,500
นักศึกษา
และนักเรียน
ขั้นติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
(C)
5 สรุปและรายงานกิจกรรม
กันยายน ครูงานแนะ
แนว
ขั้นกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรดำเนินงำน (A)
6 นาข้อมูลจากแบบประเมินมาปรับปรุง
ครูงานแนะ
แนว
รวมทั้งสิ้น
10,000
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6.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทั้งหมดจานวน 90 คน ติดตามการดาเนินกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่และคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการ
กาหนด
6.4 ขั้นสรุปและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จของ
โครงกำร
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
2. ร้อยละของผู้เรียนสอบเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการในระดับดี

วิธีกำรวัดและประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินการ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบประเมิน

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
ประเมินผลการดาเนินการ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
แบบประเมิน

7. ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8 . สถำนที่
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
9. งบประมำณ
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์
จัดเตรียมสถานที่
จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นางสายรุ้ง กันทาทรัพย์

จำนวนเงิน
5,000
1,500
3,500
10,000

หมำยเหตุ
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12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยากรภายนอก/ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงำน แบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบบันทึกกิจรรม,
แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
14.1 นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
14.2 นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
14.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการแนะแนว
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. จานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
แผน
80
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสายรุ้ง กันทาทรัพย์)
งานแนะแนว

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์(พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับมาตรฐานฯ สพฐ.ข้อที่ 2.4 ,3.3
 กลยุทธโรงเรียน ข้อที่ 7
2. ชื่องำน / โครงกำรนิเทศภำยใน
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ ศ2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ ศ 2545มาตรา22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุ ดและจากผลการทดสอบมาตรฐานแห่ งชาติ พบว่าผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่ มสาระไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนั้นจาเป็นต้องจัดกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ครูจาเป็นต้องได้รับการนิเทศให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
หลากหลายและเหมาะสมสนองความต้องการของผู้เรียน จึงเห็นควรจัดทาโครงการ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ
1) ครู ได้รับการนิเทศ
2) ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
5.2 ด้านคุณภาพ
1 ) ครูได้รับการนิเทศและสามารถนาผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนางาน
6.ระยะเวลำกำรดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนตุลาคม ปี2563 ถึง สิ้นสุดเมษายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/กำรดำเนินงำน)
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กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน(Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ(Do)
- ประชุมชี้แจง

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2564

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางประภาพร
และคณะ

นางประภาพร
และคณะ

- ดาเนินการตามโครงการ
- ดาเนินการตามกิจกรรม
- สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงาน
ขั้นตรวจสอบ(Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน
(Action)
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ
โครงการ ทุกโครงการ

มีนาคม.64

นางประภาพร
และคณะ

มีนาคม.64

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา
10. งบประมำณในการดาเนินงาน.- บาท
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
รวม
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษา ชั้นพื้นฐานซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
ครูได้รับการส่งเสริมการนิเทศภายในผ่านการ
ประเมิน
นักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

เกณฑ์
- ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
- ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้างานแผนงาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
.....................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์โรงเรียนที่1 และ 8
มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 1
2. ชื่องำน / โครงกำรแข่งขันกีฬำเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่2
ลักษณะโครงกำรต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
กีฬานับว่ามีความสาคัญต่อการดารงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ เพราะกีฬาจะช่วยเสริมสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรงและช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เมื่อคนเรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจแล้ว ย่อมมีผลทาให้การทากิจกรรมและการทางาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นภูมิต้านทานโรคภัย อบายมุข รวมทั้งยาเสพติดได้ดีตามไปด้วย ซึ่ง
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายาเสพติดได้สร้างปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย
การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียนเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนได้นาทักษะความรู้ความสามารถจากการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชั้นเรียนมา
ใช้ในการแข่งขันกีฬาสีภายในและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน ให้นักเรียนรู้จักเคารพ กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
และเป็นการจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษายิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
2. ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการกีฬาดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกซึ่งทักษะการกีฬา
6. เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
7. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ (ระบุจานวน)1. มีนักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการเล่นกีฬาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 150 คน
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5.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้)
1.นักเรียนทุกคนรักการออกกาลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
2.นักเรียนรู้จักเคารพ กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือน ตุลาคม ปี 2563 ถึง สิ้นสุดเดือน กันยายน 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/กำรดำเนินงำน)
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน(Plan)
ต.ค.2563
นายไทยสมร แลงวงศ์
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
และคณะ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ(Do)
พ.ย.-ธ.ค.
50,000
นายไทยสมร แลงวงศ์
กิจกรรมที่ 1กิจกรรมจัดทารายงานการแข่งขัน
2563
และคณะ
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2564
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานการ
แข่งขันกีฬาภายใน
-จัดทาเอกสารสารสนเทศแบบประเมินราย
มาตรฐานการแข่งขันกีฬาภายใน
-ดาเนินการประเมินพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน
- สรุปผลการประเมิน
-รายงานผลการประเมินการแข่งขันกีฬาภายใน
-จัดทารายงานการการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนทราบ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสรุปรายงานการ
แข่งขันกีฬาภายใน
-ประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- สรุปรายงานมาตรฐานขึ้นเว็บไซด์โรงเรียน

ต.ค.2564

นายไทยสมร แลงวงศ์
และคณะ
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ขั้นตรวจสอบ(Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการกีฬาภายใน
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการ
การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2564 นาผลการประเมินปรับปรุง
แก้ไข

7 ธ.ค.2564

นายไทยสมร แลงวงศ์
และคณะ

30 ธ.ค.2564

ฝ่ายบริหาร

9. เนื้อหำสำระ
10. งบประมำณ ในการดาเนินงาน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
กิจกรรมที่ 1 ปีการศึกษา 1 / 2564 จัดทาสนามและค่าอุปกรณ์
10,000.เตรียมการ
กิจกรรมที่ 2 ปีการศึกษา 2 / 2564 จัดการแข่งขันกีฬา
40,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
50,000.-

หมำยเหตุ

11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นายไทยสมร แลงวงศ์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
14.2 โรงเรียนผ่านการประเมินภายในและภายนอก
14.3 ชุมชนมีความรัก ภูมิใจ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
14.4 นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพทุกมาตรฐานเทียบกับ
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์มาตรฐาน
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2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายไทยสมร แสงวงศ์ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช )
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2.5,2.6,3.2 สอดคล้องกับกลยุทธ์ ที่ 3,6
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้
สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายที่จะให้เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี นักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนา
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐาน
หรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์มีสื่อเทคโนโลยี มีเครื่องมือสาหรับเป็นสื่อเทคโนโลยีที่จัดไว้เพื่อ
ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อรองรับ
และสนับสนุนการทางานเชิงรุกมากขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีขึ้น เพื่อที่จะจัดซื้อ จัดหา
ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้สามารถใช้งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครู และชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง หรือซ่อมแซม สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ (ระบุจานวน)
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5.1.1 มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงหอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อย่างน้อยกลุ่มสาระละ 1
รายการ
5.1.2 มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้ปอยู่
ในสภาพเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 รายการ
5.2 ด้านคุณภาพ
5.2.1 คณะครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย
5.2.2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
5.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้)
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในสถานศึกษา
พร้อมอานวยความสะดวกให้ครู บุคลากร และนักเรียน ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปกครองและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย
6. ระยะเวลำดำเนินงำน ตุลาคม ปี 2563 ถึง สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี
- สารวจสื่อการเรียนการสอนที่ชารุด
เสียหาย และต้องการซ่อมแซม
- ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับซ่อมแซม
สื่อเก่า
- ดาเนินการซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยี

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
24 มี.ค. 63

24 มี.ค.63 –
30 เม.ย. 64

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางกุสุมาลย์ สม
ประสงค์ และ
คณะ
นางกุสุมาลย์ สม
ประสงค์ และ
คณะ
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ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของสื่อที่
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อ จัดหาสื่อ
เทคโนโลยี
- สารวจสื่อการเรียนการสอน
- ดาเนินการจัดซื้อสื่อเพิ่มเติม
- ตรวจรับสื่อเทคโนโลยีที่จัดซื้อเพิ่มเติม
ขั้นตรวจสอบ (Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามการดาเนินงาน
- ติดตามการใช้บริการสื่อเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาติดตามผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
รายงานโครงการการสรุปและรายงานผล
การดาเนินโครงการ

ก.ค. – ธ.ค. 63

มี.ค.64

มี.ค.64

นางกุสุมาลย์ สม
ประสงค์ และ
คณะ

นางกุสุมาลย์ สม
ประสงค์ และ
คณะ

นางกุสุมาลย์ สม
ประสงค์ และ
คณะ

9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยี
20,000
กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อ จัดหาสื่อเทคโนโลยี
30,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
50,000
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางกุสุมาลย์ สมประสงค์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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14.1 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์มีการให้บริการสื่อที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
ต่อไปต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. จานวนสื่อเทคโนโลยีที่จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุง
ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี
ซ่อมแซม
2. - คณะครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการ
ประกอบการเรียนการสอน
เรียนการสอน
- นักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐานของหลักสูตร ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าถึงสื่อ และ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางกุสุมาลย์ สมประสงค์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1,2
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3.หลักกำรและเหตุผล
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่
กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น
4.จุดประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2. เพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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5. เพื่อส่งเสริมการผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเวลาที่หน่วยงานต้น
สังกัดกาหนด
5.เป้ำหมำย
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1) นักเรียน ครู ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ร้อยละ 97
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1) สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2) สถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3) สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
4) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
5) สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเยี่ยม
6) สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามเวลา
ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม
6.กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พฤษภาคม 2564
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2564
3. ดาเนินการตามโครงการโดยจัดกิจกรรมดังนี้
ตลอดปีการศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการโรงเรียน
-กิจกรรมการควบคุมภายใน
-กิจกรรมการประเมินผลการดาเนินงานและการรายงาน
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
4. ประเมินผล / รายงานผล
มีนาคม 2565
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7.งบประมำณ
ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุน ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2564 ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ จานวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 -กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พ.ย.64-พ.ค.65
2 -กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการโรงเรียน
เม.ย.65
3 -กิจกรรมการควบคุมภายใน
ต.ค.64-ก.ย.64
4 -กิจกรรมการประเมินผลการดาเนินงานและการรายงาน
มี.ค.65
5 -กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
พ.ค. 65
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้
8.กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สอบถาม
แบบสอบถาม
สถานศึกษาครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
2.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าและด าเนิ น การตาม
สอบถาม
แบบสอบถาม
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา
2.3 สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาการจั ด ระบบข้ อ มู ล
สอบถาม
แบบสอบถาม
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
สอบถาม
แบบสอบถาม
คุ ณ ภ าพภ ายในตามมาตรฐ านการศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา
2.5 สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม การผลการประเมิ น
สอบถาม
แบบสอบถาม
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.6 สถานศึกษามี ก ารจั ด ทารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น
สอบถาม
แบบสอบถาม
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
.
1. แผนปฏิบัติกำร  ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1, 3
2. ชื่องำน / โครงกำร ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
การศึกษานับเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ การพัฒนาประเทศในปัจจุบันการจัด
การศึกษาของประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริง จากประสบการณ์ของตนเองที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ใน
ลักษณะของการบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้อย่างสมดุล สามารถไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ดังนั้นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่าง
มาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่าง
แท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการ
พาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีก ทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริม
สมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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5.2 ด้านคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จานวน 180 คน ที่ร่วม
กิจกรรม มีทักษะในการศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ชีวิต
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขั้นเตรียมกำร
6.1.1 จัดทาโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร
6.1.2 คณะทางานวางแผนร่วมกัน คือ
- กาหนดจุดประสงค์
- กาหนดสาระความรู้ที่นักเรียนควรได้รับจากการศึกษานอกสถานที่
- จานวนพาหนะที่ใช้
- ค่าใช้จ่าย
- กาหนดการเดินทาง
- ติดต่อขออนุญาตเจ้าของสถานที่
- ข้อปฏิบัติการเดินทาง / คู่มือการศึกษา
- หน้าที่ผู้ควบคุมนักเรียน
6.2 ขั้นดำเนินกำร
6.2.1 บันทึกเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณตามโครงการ
6.2.2 นานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่กาหนด
6.2.3 เก็บรวบรวมแบบบันทึกความรู้และประสบการณ์
6.3 ขั้นนิเทศติดตำมผล
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทั้งหมดจานวน 180 คน ติดตามการดาเนินกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่และคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการ
กาหนด
6.4 ขั้นสรุปและประเมินผล
6.4.1 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน (สังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึกกิจรรม)
6.4.2 รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร/รายงานการจัดการศึกษานอกสถานที่
7. ระยะเวลำดำเนินงำน สิงหาคม - กันยายน 2564
8 . สถำนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ / ศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองหก จังหวัด
ปทุมธานี (หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม)
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9. งบประมำณในการดาเนินงาน 77,000.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์
จำนวนเงิน
ค่าพาหนะ
72,000. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
5,000. -

หมำยเหตุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
77,000.11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงำน แบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบบันทึกกิจรรม,
แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
14.1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
14.2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
14.3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
14.4. นักเรียนรู้จักนาวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. จานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
แผน
80

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์)
งานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพม. ข้อที่ 1,2,3 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1
และ 4
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 1,3 ,4
2. ชื่องำน / โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
การศึกษามีความส าคัญอย่ างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนเรา ผู้ที่ได้รับ
การศึกษา ในระดับสูง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้มีคุณภาพและได้เปรียบกว่าผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับต่ากว่า และตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT ที่ผ่านมาปรากฏว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ ) มีคะแนนที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยเช่นกัน
ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี
แต่ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก
เนื่องจากยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ และในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ มีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชนเพิ่มมากขึ้น และจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและรวบรวมผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ทาให้ทราบว่า การอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องทั้งในภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังกล่าวให้สูงขึ้น กลุ่มบริหาร
วิชาการ จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อติวเข้มความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนทั้ง 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชา
หลักที่ใช้ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มมากขึ้น สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น
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4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
4.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาหลักมากขึ้น
4.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ แนวข้อสอบ ในรายวิชาหลักที่ใช้ทดสอบความรู้พื้นฐาน
ระดับชาติ เข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
5. เป้ำหมำย
5.1 เชิงปริมำณ
5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น
5.2 เชิงคุณภำพ
5.2.1 นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกหลักไวยากรณ์
5.2.2 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาหลักมากขึ้น
5.2.3 นักเรียนได้รับความรู้ แนวข้อสอบ ในรายวิชาหลักที่ใช้ทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ
เข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปมากขึ้น
6. ระยะเวลำดำเนินงำน ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ

ระยะเวลำ งบประมำณ
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
ต.ค.63

-

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางสาวกฤษณา
พันธ์สวัสดิ์ และคณะ
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กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรรม จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดังนี้

ระยะเวลำ งบประมำณ
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ต.ค. 63
- ต.ค.64

30,000

- กลุ่มบริหารวิชาการ

- กิจกรรมการสอนเสริมนักเรียน ม.1-3 และ 6

ต.ค.63ก.พ.64

7,500

- ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

- กิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยไปกับมาม่า

ต.ค. 63

85,00

- ครูทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

- กิจกรรมการสอนติวเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบ O-NET

ม.ค.- ก.พ.64

7,500

- ครูทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

- กิจกรรมการทดสอบ Pre O-net จานวน 3 ครั้ง

ธ.ค.63
-ก.พ.64
ต.ค 64

6,500

-กลุ่มบริหารวิชาการ

ขั้นตรวจสอบ (Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาผลการประเมินปรับปรุง
แก้ไข

กลุ่มบริหารวิชาการ

ต.ค 64

-

กลุ่มบริหารวิชาการ
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9. งบประมำณ ในการดาเนินงาน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
ที่
รำยกำร
1
2
3
4

ค่าการจัดทาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ
ค่าเอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

งบประมำณ
(บำท)
4,500
15,000
3,500
7,000

หมำยเหตุ

10. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์
11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
12. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง/ ภาคเรียน และรายงานการ
ปฏิบัติงาน ตามการประเมิน/การติดตามโครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นโดยเฉลี่ยในทุกกลุ่ม
สาระ
2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน
เขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกหลัก
ไวยากรณ์
3. นักเรียนมีผลทางการเรียน 0 ร
มส. ลดลง
4. นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 90
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจสอบข้อมูลจาก - ผลการทดสอบ O-NET
ผลสัมฤทธิ์
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- สังเกต
- แบบสังเกต

- ตรวจสอบข้อมูลจาก
ผลสัมฤทธิ์
- ตรวจสอบข้อมูลแบบ
บันทึกการศึกษาต่อ
ของนักเรียน
- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- แบบบันทึกการศึกษาต่อของ
นักเรียน
- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม

13.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
13.2 นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกหลักไวยากรณ์
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13.3 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาหลักมากขึ้น
13.4 นักเรียนได้รับความรู้ แนวข้อสอบ ในรายวิชาหลักที่ใช้ทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ
เข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เกณฑ์
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเฉลี่ยใน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3
ทุกกลุ่มสาระ
2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่าง
ร้อยละ 80
คล่องแคล่วถูกหลักไวยากรณ์
3. นักเรียนมีผลทางการเรียน 0 ร มส. ลดลง
นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส.
ไม่เกินร้อยละ 2
4. นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
โครงการ
(นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์)
งานวัดและประเมินผล

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่
1,2
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
2. ชื่องำน / โครงกำร ส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
ลักษณะโครงกำร ใหม่
3.หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีจิตสานึกที่ดีต่อความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึ กษาต่อและประกอบ
อาชีพ และเพื่อให้ การจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและได้ผ ลส าเร็จ ตาม
หลักสูตรนั้น ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคและกลวิธีการสอนโดยการนาสื่อเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และเอาใจใส่ต่อบทเรียน อีก ทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคลในสังคมไทย และให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
โลก
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียน
5. เพื่อส่งเสริมการใช้วินัย เชิงบวกในห้องเรียน
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตังเองตามศักยภาพ

119

5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ ครูทุกคน และนักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการที่ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยละ 80
5.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนเกิดมีทักษะและได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่องใช้
การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียนระดับดีขึ้นไปนักเรียน ร้อยละ 80 ได้พัฒนาตัวเองตามศักยภาพ โดยการ
เข้าการแข่งขันทักษะในกิจกรรม

6. กิจกรรมและกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
(Plan)
2. ขั้นดาเนินการ
(Do)

กิจกรรม/ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบวางแผนดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะทางาน และเสนอขออนุมัติโครงการ / พ.ค.63
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
2. กิจกรรมประกวดห้องเรียนต้นแบบ
3. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน
4.กิจกรรมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
1. รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค 63
2. รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.64
3. ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.64
จัดทารายงานการประเมินโครงการ
ส่งงานแผนงานฯ / 1-15 เม.ย.64

3. ขั้นติดตามตรวจสอบ
ปรับปรุง
(CheckAction)
4. ขั้นรายงานผล
(Report)
7. งบประมำณ
งบประมำณจำกเงินอุดหนุนรำยหัว 50,000 บำท
8. ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
9. สถำนที่
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สถานศึกษาต่างๆในจังหวัดยโสธร
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10. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. ร้ อ ยละของครู มี จั ด การเรี ย นรู้ ที่
สนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ระดับดี
2. ร้ อ ยละของครู ทุ ก คนมี ก ารจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ร้อยละของครูทุกคนมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง
4. ร้ อ ยละของครู ส ามารถวั ด และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้น
พัฒนาการผู้เรียนระดับดี
5. ร้ อ ยละของครู ใ ช้ ก ารพั ฒ นาวิ นั ย
เชิงบวกในห้องเรียนระดับดี
6. นักเรียน ได้พัฒนาตัวเองตาม
ศักยภาพ โดยการเข้าการแข่งขันทักษะ
ในกิจกรรมต่างๆ

เกณฑ์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ/
เอกสาร
แบบสังเกต
การสอน

ร้อยละ 80

สังเกตการสอน

ร้อยละ 80

สารวจ

แบบสารวจ

ร้อยละ 80

สารวจ

แบบสารวจ

ร้อยละ 80

ตรวจสอบ

แบบประเมิน

ร้อยละ 90

สังเกต

แบบสังเกต

ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ส่ งเข้าร่วม การลงทะเบียน
การแข่งขัน

12. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นางสาวสุพัตรา ภูผาพลอย
13. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ประสานงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดและเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นพัฒนาการผู้เรียน และมีการพัฒนาวินัยเชิง
บวกในห้องเรียน
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุพัตรา ภูผาพลอย)
งานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมตำมโครงกำร

วันสุนทรภู่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ข้อ 1
1.1,1.2
นายอนธวรรธวรรน์ สมประสงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนสพฐ.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
กิจกรรมวันสุนทรภู่ราลึกเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ )กวีเอกของไทย
และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีความสนใจ และได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออก
อย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมวันสุนทรภู่ราลึก จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้อง
กับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ราลึกอย่างต่อเนื่องกัน ทุกปี โดยกาหนดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก
2.2 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่
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3.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่
3.1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในวันสุนทรภู่
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของวันสุนทรภู่และเข้าร่วมกิจกรรม
3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
3.2.3 นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย
และศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2.4 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้
3.2.5 นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.วิธีดำเนินกำร / ขั้นตอนดำเนินกำร
กิจกรรมสำคัญ
ขั้นเตรียมกำร(P)
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นดำเนินกำร(D)
3.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
- การประกวดตัวละครในวรรณคดี
- คัดลายมือ
- ประกวดการเขียนเรียงความ
- ประกวดวาดภาพจากบทกลอนสุนทรภู่
- การแสดงของนักเรียนระดับชั้นละ 1 รายการ
ขั้นติดตำมและประเมินผล(C)
6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทาโครงการ

ระยะเวลำ

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

3 มิ.ย. 64

-

ครูอธนรรธวรรธน์

18 มิ.ย. 64

-

ครูอธนรรธวรรธน์

20 มิ.ย. 64

-

17 21มิ.ย. 64

-

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

26 มิ.ย. 64

ตลอดภาคเรียน

-

ตลอดภาคเรียน/

-

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ครูอนรรธวรรธน์
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กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำ
ปีการศึกษา

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A)
8. นาผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมแล้ว ตลอดภาคเรียน/
ครูกลุ่มสาระการ
ใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป
ปีการศึกษา
เรียนรู้ภาษาไทย
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 มิถุนายน 2564– 30 กันยายน 2564
6.งบประมำณที่ใช้
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวและงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ)โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 6,430 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-. การจัดทาขนมหวานในวรรณคดีไทย ห้องละ1 รายการ งบห้องละ 250 บาท
จานวน 8 ห้อง
เป็นเงิน 2,000บาท
- ค่าอาหารสาหรับเลี้ยงเด็ก
จานวน 3,630 บาท
- กระดาษ (สาหรับจัดทาเกียรติบัตร) จานวน 600 บาท
- ค่าแต่งกายสาหรับการแสดงพิธีเปิด จานวน 200 บาท
7. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
7.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.3 บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
8. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือ
8.1ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมใน
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรม
8.2 ร้อยละนักเรียนมีความรู้จาก
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกตการเข้าร่วม
การเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่
กิจกรรม
8.3 ร้อยละนักเรียนส่งผลงานเข้า
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกตการเข้าร่วม
ร่วมการประกวดทักษะทาง
กิจกรรม
ภาษาไทย
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
9.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
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9.3 นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลงชือ่ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชือ่ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุภัชญา ผาเวช)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ลงชือ่ ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ฝ่าย วิชาการ
 มาตรฐาน สพฐ. / โรงเรียน ข้อที่ 1.1,1.2 และ 3.1
2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง
ใหม่


3. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้มีการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
ได้เล็งเห็นความสาคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงความสาคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนาเอา
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมสะเต็มให้กับ
ผู้เรียนซึ่งเป็นการการพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ทั้งแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตลอดจนเห็นความสาคัญและความจาเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสาคัญของและบทบาทของ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
4.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.4 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
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5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
5.2 ด้านคุณภาพ
5.2.1 นักเรียนเห็นความสาคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 90
5.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดี ร้อยละ 90
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่ กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณที่ใช้จำแนก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
ตำมหมวดรำยจ่ำย
ตอบ ใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์
แทน สอย
ขั้นเตรียมกำร (P)
1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรกฎาคม ครู
วิทยาศาสตร์เพื่อกาหนดแนวทางการ
2564 วิทยาศาสตร์
ดาเนินงาน และวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สิงหาคม ครูกฤษณา
2564
ขั้นดำเนินกำร (D)
3 กิจกรรมการแสดง ประกวด แข่งขัน ใน 9,000
2,500 6,500
สิงหาคม คณะครู
วันวิทยาศาสตร์
2564 และนักเรียน
4 กิจกรรมสะเต็ม
3,000
3,000
สิงหาคม คณะครู
2564 และนักเรียน
ขั้นติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
(C)
5 สรุปและรายงานกิจกรรม
สิงหาคม ครูกฤษณา
2564
ขั้นกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรดำเนินงำน (A)
6 นาข้อมูลจากแบบประเมินมาปรับปรุง
ครู
วิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
12,000 2,500 9,500
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6.2 ขั้นนิเทศติดตำมผล
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทั้งหมด ติดตามการดาเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสะเต็มและคอยอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกาหนด
6.3 ขั้นสรุปและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จของ
โครงกำร
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้
และประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจกรรมสะเต็ม

วิธีกำรวัดและประเมินผล
การสังเกต
การสอบถาม
ภาพถ่ายกิจกรรม
เอกสารสรุปโครงการ/
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบประเมินการจัดกิจกรรม

7. ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8 . สถำนที่
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
9. งบประมำณ
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์
- จัดเตรียมฐานกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
- จัดเตรียมกิจกรรมสะเต็ม
- รางวัล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
6,500
3,000
2,500
12,000

หมำยเหตุ

11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยากรภายนอก/ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
\
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงำน แบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบบันทึกกิจรรม,
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แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
14.1 นักเรียนเห็นความสาคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
14.2 นักเรียนสามารถจัดแสดงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
14.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
14.4 นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ

เกณฑ์
ร้อยละ 90
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
90
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
90

3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา )
หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
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(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
ชื่อโครงกำร : โครงการงานเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.2564
กิจกรรมในโครงกำร :
-กิจกรรมการแสดงขบวนรถแห่ประยุกต์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
-กิจกรรมสอยดาวจับสลากของขวัญ, การประกวดการ์ดอวยพร วันคริสต์มาส
-กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดเต้น Cover Dance
ของแต่ละระดับชั้น
-กิจกรรมตอบปัญหาเล่นเกมส์ ชิง ของรางวัล (ขนม)
แผนงำน : การบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง
สถำนที่ดำเนินโครงกำร : ภายในหอประชุมใต้ถุนอาคาร ก โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ
วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
ระยะเวลำดำเนินกำร : วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลองกัน
โดยทั่วไป ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว ใน
หน่วยงาน หรือในองค์กรต่างๆ และในบางประเทศรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่
ประชาชน
การจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามบางอย่างได้ถูก
ละเลยไป เช่น การทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้ที่
เคารพนับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ แต่ในสภาพปัจจุบัน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มักไป
เน้นหนักที่การจัดงานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนหรือจับสลากของขวัญ ภายในกลุ่ม
เพื่อนและคนรู้จัก ขาดความรู้ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมบางประการดังกล่าวที่หายไป ดังนั้น
หากสามารถที่จะหาวิธีเสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนได้แล้ว ก็จะทาให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความเข้าใจและเกิดการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้พิจารณาจัดโครงการ งานเทศกาลวันคริสต์มาส
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และวันขึ้นปีใหม่ 2564 ขึ้นเพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง
การเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นในโครงการ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดีงาม
3.เพือ่ เป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งของไทยและสากล
4.เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ
5.เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมภายในโครงการ
6.เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
7.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
3. ควำมสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรศึกษำสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1)
2.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.4)
3.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.5)
4.มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น (มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.4)
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น (มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.5)
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6.ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.2)
7.ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.3)
8.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.2)
9.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.3)
10.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.4)
11.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา /นันทนาการ (มาตรฐานที่ 15
ข้อ 15.5)
12.มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย (มาตรฐานที่
15 ข้อ 15.6)
4. เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.
2564 ไม่ต่ากว่า50 คน
2.นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวที
ต่างๆ ในงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.2564 ไม่ต่ากว่า 150 คน
3. ครู นักการ-ภารโรง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์18 คน
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดชุดการแสดงบนเวทีกลาง
ไม่ต่ากว่า 6 ชุด
2.ผู้ปกครองให้การสนับสนุนนักเรียนแต่งการตามรูปแบบของงานเข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสและปี
ใหม่ พ.ศ.2564 ทุกคน
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 ได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เติมศักยภาพของตนเอง
5. การดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ขั้นติดตามผล
1. การสังเกตและสอบถาม
2. สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม
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6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายอุดร
ผิวคาสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายอนิรุทธ์
วรโยธา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผู้ดำเนินโครงกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
8. สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร
หอประชุมใต้ถุนอาคาร ก โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
9. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 09.00 น.-15.00 น.
10. กิจกรรมในโครงกำร
-กิจกรรมการแสดงขบวนรถแห่ประยุกต์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
-กิจกรรมสอยดาวจับสลากของขวัญ, การประกวดการ์ดอวยพร วันคริสต์มาส
-กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดเต้น Cover Dance
ของแต่ละระดับชั้น
-กิจกรรมตอบปัญหาเล่นเกมส์ ชิง ของรางวัล (ขนม)
11. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
งบพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 2,000
บาท
11.1 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
1) ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3×2 ตารางเมตร
1,000 บาท
2) เงินรางวัลสนับสนุนการประกวดต่างๆ
2,000 บาท
3) ค่าวัสดุตกแต่งเวที
1,000 บาท
4) ค่าขนมของรางวัล
3,000 บาท
5) ค่าเครื่องดื่มไว้รับรองแขกที่มาร่วมงาน
บาท
รวมงบประมำณทั้งหมดที่ขอใช้ในโครงกำร
7,000 บำท
12. ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
1.เวทีใต้ถุนอาคาร ก พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องไฟของโรงเรียน
2.ต้นคริสต์มาส ไฟประดับตกแต่งสถานที่ ภาพประกอบกิจกรรม (สนับสนุนจาก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ)
3.กลุ่มงานกิจการนักเรียน
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4.กลุ่มงานฝ่ายอาคารและสถานที่
5.กลุ่มฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
6.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16.งานแนะแนว
17.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18.ชุมนุมศิลปะ ดนตรี ของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
19.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
20.นักเรียนทั้งโรงเรียน
21.ความร่วมมือของพ่อแม่ และผู้ปกครองของนักเรียน
13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ร่วมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม
ในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ที่ถูกต้องเกิดค่านิยมที่ดีงาม
2.นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
3.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
4.เผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียนต่อสาธารณชน
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(ลงชื่อ)_______________________ ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอุดร ผิวคาสิงห์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ลงชื่อ)_______________________ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์
วรโยธา)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ลงชื่อ)_______________________ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางกุสุมาลย์ สมประสงค์)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
(ลงชื่อ)_______________________ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ)์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)_______________________ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
(ลงชื่อ)
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)

ผู้อนุมัติโครงการ
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์(พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 สอดคล้องกับมาตรฐานฯ สพฐ.ข้อที่ 2.4 ,3.3
 กลยุทธโรงเรียน ข้อที่ 7
2. ชื่องำน / โครงกำรหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ลักษณะโครงกำร ใหม่
3. หลักกำรและเหตุผล
การคัดสรรผลงาน“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ของคุรุสภาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและ
กระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทเป้าหมายการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริงโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาดาเนินการคัดสรรผลงาน“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการ “หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ” ขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่ งเสริ มและกระตุ้ น การพัฒ นาวิช าชี พ ซึ่ง จะส่ งผลให้ มี การสร้า งสรรค์ผ ลงานนวัต กรรมต้น แบบขึ้ น ใน
สถานศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ
1) ครูร้อยละ 100 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาผู้เรียน
5.2 ด้านคุณภาพ
1) ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นานวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้พัฒนาผู้เรียน
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6.ระยะเวลำกำรดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนตุลาคม ปี2563 ถึง สิ้นสุดเมษายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน(Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ(Do)
- ประชุมชี้แจง

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมำณ
(บำท)

ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางสาวเนาวรัตน์
และคณะ

นางสาวเนาวรัตน์
และคณะ

กุมภาพันธ์ 2564

- ดาเนินการตามโครงการ
- ดาเนินการตามกิจกรรม
- สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงาน
ขั้นตรวจสอบ(Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน
(Action)
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ
โครงการ ทุกโครงการ

มีนาคม.64

นางสาวเนาวรัตน์
และคณะ

มีนาคม.64

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา
10. งบประมำณในการดาเนินงาน. 8,000 บาท
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างนวัตกรรม
รวม

จำนวนเงิน
8,000
8,000

หมำยเหตุ
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11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้สอนใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้จัดการเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
ครูมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครูนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

เกณฑ์
- ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- ครูร้อยละ 80 นานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
.............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์โรงเรียน ที่ 2 และ 7
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2.2, 2.4
2. ชื่องำน / โครงกำร โครงการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทา
ได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ นิเทศภายใน ร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อ
บุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรด้วย เพราะเมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการ
ทางานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย และการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร กับโรงเรียนจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทางาน เพื่อบรรลุถึงผลสาเร็จของ
องค์กร
ซึ่งจากการประเมินผลโครงการในปีการศึกษา 2563 พบว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แต่ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาในกระบวนการของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อทาให้โรงเรียนมีการเจริญเติบโตและมั่นคง
4.2 เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถทางานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ และมีความรอบรู้เท่าทันโลก
ปัจจุบัน
4.3 เพื่อเตรียมพร้อมในการทางาน และกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทางาน
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ
5.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง คนละไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี
5.1.2 โรงเรียนจัดประชุม ครูและบุคลากร อย่างน้อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน
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5.2 ด้านคุณภาพ
5.2. 1 คุณครูและบุคลากรมีความรอบรู้ มีทักษะ สามารนาไปพัฒนางานในหน้าที่ได้
5.2. 2 ครูและบุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น
5.2. 3 ครูและบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการ
ทางาน เพื่อบรรลุถึงผลสาเร็จขององค์กร
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนตุลาคม ปี 2563 ถึง สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
24 ต.ค. 63

ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
- ชี้แจงแนวปฏิบัติการพัฒนาตนเอง
- สารวจความต้องการของครูและบุคลากร
- แต่งตั้งคณะกรรมการทางาน
- ดาเนินกิจกรรม
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
24 ต.ค.63 –
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครูและบุคลากรได้รับ 30 ก.ย. 64
การพัฒนาตนเอง โดยวิธีการ
1.1 โรงเรียนจัดประชุม อบรม
1.2 เข้ารับการอบรม สัมมนาโดย
หน่วยงานอื่น
1.3 ศึกษาด้วยตนเองโดยเข้าร่วม
โครงการ UTQ
1.4 พัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE
Online (Teahers and Educational
Personnels Enhancement Based on
Mission and Funtional Areas as Major)
1.5 ได้รับการนิเทศภายในโดยฝ่าย
บริหาร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ขั้นตรวจสอบ (Check)

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางสุภัชญา ผา
เวชและคณะ

นางสุภัชญา ผา
เวชและคณะ
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- ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
รายงานการจัดกิจกรรมของโครงการ นาผล
การประเมินปรับปรุงแก้ไข
9. เนื้อหำสำระ
10. งบประมำณ ในการดาเนินงาน
66,110
บาท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
45,000
ถัวจ่ายค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ตนเอง
ค่าที่พัก และอื่นๆ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
21,110
งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
66,110
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสุภัชญา ผาเวช
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตามและประเมินผล
13.1 ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง/ภาคเรียน
13.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14. 1 คุณครูและบุคลากรมีความรอบรู้ มีทักษะ สามารถนาไปพัฒนางานในหน้าที่ได้
14.2 ครูและบุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น
14.3 ครูและบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทางาน เพื่อ
บรรลุถึงผลสาเร็จขององค์กร
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
เครื่องมือ
1. ครูและบุคลากรได้รับการ
ร้อยละ 100
รายงานผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาไม่ต่ากว่า 20 ชม./ภาค
เรียน
2. มีวิธีการใหม่ๆ ใช้ในการจัด ร้อยละ 50
กิจกรรมการเรียนการสอน
ร้อยละ 60
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3. ชิ้นงาน หรือผลงาน ใหม่
เกิดขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสุภัชญา ผาเวช)
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุภัชญา ผาเวช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 1,2
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 , 4
2. ชื่องำน / โครงกำร สร้างขวัญกาลังใจ
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสาเร็จในการพัฒนา
ทุกด้านของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทางานอย่างมีนาหนึ่งใจเดียวกัน และ
ทางานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกาลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะ
ขวัญและกาลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกาลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
ดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกาลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะ
ได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
5. เป้ำหมำย
คุณภำพ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน
เชิงปริมำณ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ร้อยละ 100
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6. กิจกรรมและกำรดำเนินกำร
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3

4
5

ระยะเวลำดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
16 – 31 ต.ค. 63 นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน
16 – 31 ต.ค. 63 นางสุภัชญา ผาเวช/นางสาวเสาวนีย์ คน
ขยัน

ดาเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม
3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ
3.2 การให้การช่วยเหลือแก่
บุคลากร
ประเมินผล
สรุป รายงานผล

ตลอดปี

นางสาวเสาวนีย์ คนขยันและคณะ

ตลอดปี

นางสาวเสาวนีย์ คนขยันและคณะ

1 – 28 ก.พ. 64
1 – 28 มี.ค. 64

นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน
นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม/รำยกำร
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3 ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 การเยี่ยมบุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ
3.2 การให้การช่วยเหลือแก่
บุคลากร
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ตอบแทน
-

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ
-

รวม
-

เงินนอก
งบประมำณ
-

รวม
-

-

-

4,795

4,795

-

4,795

-

-

4,795

4,795

-

4,795

-

-

-

-

-

-
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8. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
6.1. การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
6.2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร
6.3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
6.4. การสร้างความรัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร

วิธีกำรประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

9. ผลกำรที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน)
งานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุภัชญา ผาเวช)
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..........................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่6,7
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 2,4
2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ได้จัดการศึกษา
สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จึงต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครู
ต้องจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้การจัดการจากประสบการณ์จริง ครูต้องจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้เสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มี
การวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ จึงได้พัฒนาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
2.2เพื่อให้สถานศึกษาจัดห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
5.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
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5.2 สถานศึกษาจัดห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้ำนคุณภำพ
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม
6. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2563 ถึง สิ้นสุด กันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน(Plan)
ตุลาคม 2563
นายอนรรธวรรธน์
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
และคณะ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ(Do)
นายอนรรธวรรธน์
กิจกรรมที่ 1กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ พฤศจิกายน
และคณะ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2563
- ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
- ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
น้าประปาในโรงเรียน
- ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ

ธันวาคม 2563

นายอนรรธวรรธน์
และคณะ
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- ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียน
- ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
- ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้าห้อง
ส้วมในโรงเรียน
- ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วตามแนว
เขตโรงเรียน
ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมเขตบ้านพักครู
ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาห้องสมุด
ขั้นตรวจสอบ(Check)

ธันวาคม 2563

นายอนรรธวรรธน์
และคณะ

มกราคม 2564
นายอนรรธวรรธน์
และคณะ
มกราคมกันยายน2564

มกราคมกันยายน2564

นายอนรรธวรรธน์
และคณะ

นายอนรรธวรรธน์
และคณะ

มกราคมกันยายน2564

ต.ค. 63-ก.ย.64

นายอนรรธวรรธน์
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1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
และคณะ
โครงการ
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
ตุลาคม2564
ฝ่ายบริหาร
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ
โครงการ ทุกโครงการ
9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 62,905บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
62,905
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้าประปาในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมในโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
62,905
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
14.2 โรงเรียนผ่านการประเมินภายในและภายนอก
14.3 ชุมชนมีความรัก ภูมิใจ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
14.4 นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพทุกมาตรฐานเทียบกับ ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
แผน
80
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไปหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2 อดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 1,2
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2
2. ชื่องำน / โครงกำร ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสาคัญสาหรับทุกคน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการดารงชีวิต การเรียน การทางาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
และเพียงพอต่อความต้องการ
2) เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน
3) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
4) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
6) เพื่อจัดเรือนพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย
จานวน 169 คน
5.2 ด้านคุณภาพ 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจใน
งานอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยร้อยละ 80
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนตุลาคม ปี 2563 ถึง สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
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8. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
8.1 กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
กิจกรรมและขั้นตอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
1.ขั้นเตรียมการ
1.เตรียมยาและเวชภัณฑ์
5,000
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนหนอง
เสือวิทยาคม
2.ขั้นดาเนินการ
2.ติดต่อองค์การเภสัช
ต.ค.63 – ก.ย. 64
กรรมในการติดต่อจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์
3.ขั้นติดตามและ
3.ประเมินจากการ
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ประเมินผล
รักษาพยาบาลและการเข้า
รับการรักษา
8.2 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม รณรงค์โรคติดต่อ
กิจกรรมและขั้นตอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
1.ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ที่กาหนดไว้
2.ขั้นดาเนินการ
2.ดาเนินกิจกรรมตาม
ต.ค.63 – ก.ย. 64
กรอบภารกิจ
3.ขั้นติดตามและ
3.ประเมินจากการจัด
ต.ค.63 – ก.ย. 64
ประเมินผล
กิจกรรม
8.3 กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
1.ขั้นเตรียมการ

1.ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
ที่กาหนดไว้

-

มิ.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเสาวนีย์
คนขยัน

นางสาวเสาวนีย์
คนขยัน
นางสาวเสาวนีย์
คนขยัน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ

155

2.ขั้นดาเนินการ

2.ดาเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ

มิ.ย.64

คณะกรรมการ

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม

มิ.ย.64

คณะกรรมการ

9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 5,000.- บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
5,000.กิจกรรมที่ 2 รณรงค์โรคติดต่อ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,000.11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
14.2 โรงเรียนผ่านการประเมินภายในและภายนอก
14.3 ชุมชนมีความรัก ภูมิใจ และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
14.4 นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพทุกมาตรฐานเทียบกับ ร้อยละ 75 อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
แผน
80
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเสาวนีย์ คนขยัน)
หัวหน้างานอนามัย

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................

 ฝ่ายบริหารทั่วไป
มาตรฐาน สพฐ. 2.2 / กลยุทธ์โรงเรียน ที่ 7
2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนาระบบงานธุรการ
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง
ใหม่
3. หลักกำรและเหตุผล
งานธุรการ มีความสาคัญในการ ดาเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการจัด
การศึกษาและการกาหนดนโยบายของโรงเรียนทุก ๆ ฝ่าย หาก โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
และงานธุรการ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นระบบทาให้สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล และมี
ความต่อเนื่องและโรงเรียนต้องมีการโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ และ
ต้องจัดเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหาเพื่อให้การดาเนินงานด้านธุรการและ
สารบรรณของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ
4. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดระเบียบงานธุรการของโครงการพัฒนาระบบงานธุรการ ให้เป็นระบบ
2.2 เพื่อให้การบริหารและการจัดบริการโครงการ พร้อมกับการประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
ภายในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 เพื่อให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ
5. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ จัดเก็บข้อมูลงานธุรการ สารบรรณของสถานศึกษาเป็นระบบ
3.2 เชิงคุณภำพ จัดเก็บข้อมูลและประสานงานระหว่างกลุ่มงานธุรการกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
6. วิธีดำเนินกำร
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
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1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ประชุม /วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ของสานักงาน
4. ดาเนินงานตามแผน
4.1 ส่งมอบวัสดุ / อุปกรณ์ ให้สานักงาน / จัดเก็บ
5. สรุปและรายงานผลผู้บริหาร
ขั้นกำรติดตำมและประเมินผล
2 1. บันทึกการเบิกวัสดุ /อุปกรณ์
2. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

กันยายน 2563
นายณัฐภัทร สาเลิศ
กันยายน 2563
นายณัฐภัทร สาเลิศ
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563 – กันยายน
2564
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564

7. ระยะเวลำดำเนินงำน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8 . สถำนที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
9. งบประมำณ 3,000 บาท
11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร นายณัฐภัทร สาเลิศ
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงำน แบบประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบบันทึกกิจรรม,
แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
งานธุรการ/ สารบรรณ มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลผลิต
-จัดเก็บข้อมูลงานธุรการ สารบรรณ
ของสถานศึกษาเป็นระบบ

วิธีกำรประเมิน
-จัดทาแบบประเมิน
-ประเมินผล
-รวบรวมข้อมูล
-รายงานผล

เครื่องมือ
-แบบประเมินความพึงพอใจ
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายณัฐภัทร สาเลิศ)
งานธุรการ
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
....................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์โรงเรียน ที่ 4 , 8
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 1,2,4
2. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษานาจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและ
ระดับห้องเรียน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาเป็นต้องมีการวางแผนการใช้
งบประมาณและการบริหารการจัดการในการดาเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนางานนโยบายและแผนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จากการประเมินแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 2563 พบว่า บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ90 ซึง่
แผนปฏิบัติการที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการพัฒนางานนโยบายและ
แผน โดยปรับกระบวนการพัฒนาและประเมินผลเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อให้การใช้งบประมาณและการบริหารการจัดการศึกษาในการดาเนินการเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้ำนปริมำณ (ระบุจานวน)
5.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่ายและครบทุก
โครงการ
5.1.2 มีโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณครบทุกงาน และจัดทาพรรณนางาน
ฝ่ายครบทุกงาน
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5.2 ด้ำนคุณภำพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้)
5.2.1 แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
5.2.2 การใช้ งบประมาณและการบริ หารการจั ดการของทุ กฝ่ ายเป็ นไปอย่ างมี ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลำดำเนินงำน ตลอดปีงบประมาณ
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
ระยะเวลำ งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
1. กิจกรรมวางแผนการบริหารงาน
ต.ค. 63
1,500.1.1 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2564
- วิเคราะห์งบประมาณ นโยบาย และ
ผลการประเมินแผนในปีที่ผ่านมา
- ประชุมวางแผนจัดสรรงบประมาณให้
นายอนิรุทธ์
แต่ละฝ่าย
วรโยธา
- ประชุมชี้แจงและจัดทาแผนปฏิบัติการ
และคณะ
ประจาปี
- รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของฝ่าย
จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
1.2.กิจกรรมจัดทาโครงสร้างการ
บริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
- กาหนดผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายฯ
- กาหนดขอบข่ายการทางาน
2. กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ก.ย.64
1,500
แผน
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นายอนิรุทธ์
กิจกรรม/โครงการ และสรุปประเมินผล
วรโยธา
- ติดตามการดาเนินงานในฝ่ายบริหาร
และคณะ
งบประมาณ
- รายงานผลการประเมิน และรายงาน
ต.ค. –พ.ย.
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
64
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9. เนื้อหาสาระ- ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2564
10. งบประมาณในการดาเนินงานนโยบายและแผน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
1. ถัวจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร ทาเล่ม
3,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000.11. ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการนายอนิรุทธ์ วรโยธา
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
13. กำรติดตำม / ประเมินผล / รำยงาน ประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง/ ภาคเรียน และรายงานการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัตกิ ารที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารแผนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
มีแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 100 ของงานตามโครงสร้าง
มีการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100
มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
ร้อยละ 100 ของจานวนแผนปฏิบัติการ
มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ร้อยละ 100 ของฝ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
งานแผนงานและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 7
 มาตรฐานฯ สพฐ.เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 2.1,2.2
2. ชื่องำน / โครงกำร จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
ในการดาเนินงานในหน่วยงานการวางแผนการในการทางาน ในแต่ละปี เป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่ง
เพราะในแต่ละฝ่าย จะมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในงานประจาและงาน พิเศษ ดังนั้นจาเป็น ต้องมี
การวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร ในสถานศึกษา ดังนั้นในแต่ละปีโรงเรียนนาโปร่ง
ประชาสรรค์จึงกาหนดให้มีการประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษา ประจาปีขึ้น เพื่อสรุป
งานที่รับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารทราบ และ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2565 ตามลาดับเพื่อให้ สอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และ สพฐต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุป ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และร่วมกันหาทางแก้ไขในปีต่อไป
2. สร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน และทุกงาน ทุกฝ่ายมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน พัฒนางานงานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทุกงาน ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทาโครงการ /งาน/กิจกรรม
ประจาปี
5. เป้ำหมำย
1. จัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 10 เล่ม
2. ทุกฝ่าย ทุกงาน มี แผนงาน / โครงการที่ชัดเจนตลอดปีงบประมาณ
3. ทุกโครงการมีการสรุปงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการ
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือน สิงหาคม ปี 2564 ถึง สิ้นสุดเดือน กันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
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8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/กำรดำเนินงำน)
กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม 2564

ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทาlสรุปรายงาน กันยายน 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจางบปี
ประมาณ 2564
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
-ฝ่ายบริหารงบประมาณ
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
- สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดทาโครงการของ
ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณในปีต่อไป
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
-ฝ่ายบริหารงบประมาณ
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ต.ค. 64-ก.ย.
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
65
โครงการ
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action) ต.ค. 64-ก.ย.65
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ
โครงการ ทุกโครงการ

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นายอนิรุทธ์
วรโยธาและคณะ

นายอนิรุทธ์
วรโยธาและคณะ

นายอนิรุทธ์
วรโยธาและคณะ

นายอนิรุทธิ์ วร
โยธาและคณะ
ฝ่ายบริหาร
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9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา) –
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 6,000.- บาท ( หกพันบาทถ้วน )
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ SWOT
4,000.กิจกรรมที่ 1 จัดทาสรุปรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564
1,000.กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2565
1,000.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,000.11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นายอนิรุทธ์ วรโยธา
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
14.1.บุคลากรทุกคนมีโครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
14.1. โรงเรียน มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
14.1. ครู- อาจารย์ –คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. มีแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสามารถใช้ได้จริง
2. มีการปฏิบัติงานตามโครงการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ
80
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
๑. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์โรงเรียน ที่ ๗
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
๒. ชื่องำน / โครงกำร พัฒนาระบบบริหาร พัสดุ การเงินและบัญชี
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
๓. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เพื่อรองรับการกระจายอานาจ
มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
2564 และนโยบายของโรงเรียน งบประมาณจัดเป็นปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน สามารถดาเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งงานการเงินและพัสดุ
เป็นหน่วยงาน ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ อานวยความสะดวก และบริหารจัดการเกี่ยวจัดหา
จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของงานพัสดุ การเงิน และบัญชี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงาน พัสดุ การเงิน และบัญชี เพื่อให้ภารกิจการ
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านพัสดุ ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
4.2 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ
4.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
4.4 เพื่อพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
4.5 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ
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4.6 เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารการบัญชีถูกต้องรัดกุมเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและเป็นปัจจุบัน
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้ำนปริมำณ
5.1.1 ระบบการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ร้อยละ 80
5.1.2 ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80
5.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้)
5.2.1 ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5.1.3 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละ 80
5.1.4 .จัดทาระบบบัญชีครบ 100 %
5.2 ด้ำนคุณภำพ
5.2.1 ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5.2.3 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดาเนินการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
5.2.4 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5.2.5 หลักฐานงานบริหารงานบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
6. ระยะเวลำดาเนินงาน 1 ปีงบประมาณ ( ต.ค. 63-ก.ย. 64 )
7. พื้นที่ดำเนินงำน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม และฝ่ายบริหารทุกฝ่าย
8. วิธีดำเนินกำร (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
1.งำนพัสดุ
ต.ค. 25631,000
นางกุสุมาลย์
ขั้นเตรียมกำร
ก.ย. 2564
สมประสงค์
1. รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของงานพัสดุ
2. ประชุมบุคลากรในงานพัสดุเพื่อ
ทบทวนภาระงาน
ขั้นดำเนินงำน

170

1. ตรวจสอบเอกสารการดาเนิน งาน
พัสดุ และ พัฒนาระบบเอกสาร
หลักฐานด้านพัสดุให้ครบถ้วน
2. จัดทาระบบการทางานให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
3. ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
4. ดาเนินการประสาน จัดหาพัสดุ
5.ประเมินผล และสรุปโครงการ
2.งำนกำรเงิน
ต.ค.2563 1. กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสาร
ก.ย. 2564
หลักฐานทางการเงิน
- สารวจ วิเคราะห์ ระบบ
เอกสาร
- ดาเนินการจัดทาเอกสาร
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการ
เบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- วิเคราะห์ระบบ
- กาหนดระบบการเบิกจ่าย
- ประชาสัมพันธ์ระบบ
- ดาเนินการตามระบบ
- ประเมินผล
3.งำนบัญชี
ต.ค.25631. จัดทาบัญชีหมวดต่าง ๆ
ก.ย. 2564
-วางแผนการปฏิบัติงาน
-จัดทาเอกสาร
-ดาเนินงานการปฏิบัติงาน
-ประเมินผล
9. เนื้อหาสาระ -

. 1,000

นางประภาพร
ประเสริฐศิลป์

1,000

นางประภาพร
ประเสริฐศิลป์
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10. งบประมาณในการดาเนินงาน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน-.)
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์/ กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
ถัวจ่ายเป็นค่าหมึก ค่าเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
3,000
รวม
3,000
11. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นางกุสุมาลย์ สมประสงค์ นางประภาพร ประเสริฐศิลป์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม.28
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน. รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 การบริหารงานด้านพัสดุ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
14.2 การบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเป็นไปเพื่อการศึกษา
14.3 บุคลากรของโรงเรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทาพัสดุ
14.4 การบริหารงานการเงิน การบัญชี สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
14.5 การบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเป็นไปเพื่อการศึกษา
14.6 บุคลากรของโรงเรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายงบประมาณ
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. การจัดทาพัสดุ หลักฐานต่างๆ ถูกต้องเป็นไป ร้อยละ 100
ตามระเบียบของทางราชการ
2. การเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการเงินถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. การดาเนินงาน และการบริหารงานพัสดุถูกต้อง ร้อยละ 100
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน ร้อยละ 100
การตรวจสอบการเงินภายในสถานศึกษา
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางกุสุมาลย์ สมประสงค์)
หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
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ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์โรงเรียน ที่ 8
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 2

2. ชื่องำน / โครงกำร จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
น้ามันเชื้อเพลิงเป็นพลังงานที่อานวยความสะดวกในการบริหารงานโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปได้
อย่างราบรื่นเรียบร้อยทั้งในงานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ และงาน
บริหารงานบุคคล การอานวยความสะดวกครูและบุคลากรในการเข้าประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูในการพัฒนาการเรียนการสอนและจาเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ อีกทั้ง
อานวยความสะดวกในงานบริหารทั่วไปเพื่อใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนด้วย
งานบริหารงบประมาณจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานในโรงเรียน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงในการดาเนินกิจกรรมบริหารงานทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอด
ปีงบประมาณ
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ (ระบุจานวน)
5.1.1 มีการจัดซื้อน้ามันเชื่อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของบุคลากรในโรงเรียน ด้วย
งบประมาณ 18,453 บาท
5.2 ด้านคุณภาพ
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5.2.1 เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานโรงเรียน บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
6. ระยะเวลำดำเนินงำน ตุลาคม ปี 2563 ถึง สิ้นสุดเดือน กันยายน ปี 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธดี าเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1
- สารวจความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- จัดหาน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ
ขั้นตรวจสอบ (Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามการดาเนินงาน
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
รายงานโครงการการสรุปและรายงานผล
การดาเนินโครงการ

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
24 มี.ค 63

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ

1 ต.ค.63 –
30 ก.ย. 64

นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ

ก.ย. 64

นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ

ก.ย.64

นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ

9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 18,453.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 การลงมือดาเนินการ
18,453
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
18,453
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางกุสุมาลย์ สมประสงค์
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12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์มีความคล่องตัวในการบริหารงาน บุคลากรมีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพราะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ทาให้
เกิดประโยชน์ต่อไปต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. น้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการผู้ใช้ ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความ
2. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางกุสุมาลย์ สมประสงค์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 8
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ 2
2. ชื่องำน / โครงกำร ซ่อมบารุงพัสดุ ครุภัณฑ์
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง
3. หลักกำรและเหตุผล
พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ให้บริการในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน มีความจาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ
สนับสนุนงานบริหารด้านวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงานบุคคล
ซึ่งต้องมีความเกี่ยวโยงกันในมิติของการพัฒนา หากว่าพัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานด้านต่างๆทุกด้าน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้
พัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพเก่า ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และล้าหลังไม่ทันสมัย จึง
ควรได้รับการซ่อมแซม จาหน่าย หรือทาลายหากไม่มีความจาเป็นต้องใช้
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายที่จะให้
เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี
นักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ช่วย
แก้ปัญหาพื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกันจึงควรให้
ความสาคัญในเรื่องการซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์
4. วัตถุประสงค์
- เพื่อซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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5. เป้ำหมำย
5.1 ด้านปริมาณ (ระบุจานวน)
5.1.1 มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเอื้ออานวยต่อการ
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 รายการ
5.2 ด้านคุณภาพ
5.2.1 พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการปรบปรุงซ่อมแซม ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ใหม่
ที่ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จาเป็น
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2564 ถึง สิ้นสุดเดือน มีนาคม ปี 2565
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )
8. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม/การดาเนินงาน)
กิจกรรม / ขั้นตอน
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)
กิจกรรมที่ 1
- สารวจพัสดุที่ชารุดเสียหาย และต้องการ
ซ่อมแซม
- ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับซ่อมแซม
พัสดุ
- ดาเนินการซ่อมแซมพัสดุ
- ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของพัสดุที่
ซ่อมแซม
ขั้นตรวจสอบ (Check)
1.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ติดตามการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
24 มี.ค 64

6 พ.ค.6430 ก.ย. 64

มี.ค. 65

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ
นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ

นางกุสุมาลย์
สมประสงค์
และคณะ
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- ติดตามการใช้ ตรวจสภาพความพร้อมใช้
งานของพัสดุที่ซ่อมแซม
ขั้นกำรแก้ไขปรับปรุงกำรทำงำน (Action)
มี.ค. 65
รายงานโครงการการสรุปและรายงานผล
การดาเนินโครงการ
9. เนื้อหำสำระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา)
10. งบประมำณในการดาเนินงาน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

นางกุสุมาลย์
สมประสงค์

จาแนกตามรายการใช้จ่ายดังนี้
รำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
กิจกรรมที่ 1 การลงมือดาเนินการ
5,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,000
11. ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ (ระบุชื่อหัวหน้างาน / โครงการ) นางกุสุมาลย์ สมประสงค์
12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสพม. 28 , โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ,ชุมชน
13. การติดตาม / ประเมินผล / รายงาน แบบประเมินความพึงพอใจ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์มีพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน ครูและบุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไปต่อ
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์
ตัวชี้วัด
1. มีพัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับความต้องการผู้ใช้
2. มีการแจ้งความประสงค์ที่จะปรับปรุง
ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์
3. มีรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน

เกณฑ์
ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งแบบสารวจความ
ต้องการซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ในกลุ่มงานรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 80
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกุสุมาลย์ สมประสงค์)
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
...................................................................................................................................................
ชื่อโครงกำร
โครงการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถาน
ศึกษา
สนองกลยุทธ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืนดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอลิสลา สาวันดี
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
1.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันกระแสการไหลบ่าทางวัฒนธรรมและค่านิยมต่างชาติเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
โดยมีความเจริญรุดหน้าของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นตัวเร่ง ส่งผลให้วิถีการดาเนิน
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต ให้คนไทยได้น้อมนาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัวและ
สังคมให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างสมดุล มีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งทางต้นสังกัดได้ขานรับหลักคิดดังกล่าวกาหนดเป็นนโยบายให้พัฒนา
ผู้เรียนด้านความพอเพียง โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายโดยการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย บนแนวคิดที่ว่า“การมีวิถีชีวิตที่มีความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวัฒนธรรมองค์กร ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ของตนเองและชุมชน” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในภาวะสังคม
โลกยุคปัจจุบัน เพื่อให้ความคาดหวังดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ จึงจัดให้มี
โครงการสถานศึกษาพอเพียงขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการโรงเรียน
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2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ให้ดาเนินชีวิตอย่างสมดุลมีฐานรากทาง
วัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
3.เป้ำหมำย
3.1 เป้ำหมำยด้ำนปริมำณ
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ
ครู-นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สามารถดาเนินชีวิตอย่างสมดุลมีฐานรากทาง
วัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
4.กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. สารวจสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรแล้วเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
5.ปฏิทินกำรปฺฏิบัติงำน
กิจกรรม

1. สารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการฯ / เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
และประสานผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
-โครงผลิตน้าดื่ม
-โครงการปลูกผักสวนครัว

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2564
ต.ค พ.ย ธ. ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
ค .
.
ย. .
.
.
.
.
/
/

.
/
/
/

/
/

6.งบประมำณ 13,055 บำท
7.สถำนที่ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ตาบลกุดเชียงหมี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

/
/

/
/

/
/
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8.กำรประเมินผล
1. รายงานโครงการ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจการดาเนินงานตามโครงการ
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สามารถบูรณาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารจัดการรวมทั้งนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เข้าใจและปรับวิถีชีวิตของตนเองให้มีความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)......................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( นางอลิสลา สาวันดี )
( นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์ )
งานบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)...............................................ผู้อ นุมัติโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
( นายวานิช ทานะเวช)
หัวหน้างานแผนงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
1. ชื่อโครงกำร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2. ประเภทของกิจกรรมของสถำนศึกษำ
( ) กิจกรรมสนับสนุน
( ) กิจกรรมรอง
( √ ) กิจกรรมหลัก
3. สนองกลยุทธ์ของสำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
4.1 ข้อ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการจัดการศึกษา
4.2 ข้อ 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
5 สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1 สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
6.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงานในการจัดการศึกษา
6.2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.3 ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7 กิจกรรมตำมโครงกำร
7.1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
7.2 สรุป ประเมินผลตามโครงการ
8 หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง
ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยัง
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
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ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการเรียนของเด็ก
ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของ
โรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้
ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
การจัดดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ขึน้ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสาน
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
9. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ
นาไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียน
10. เป้ำหมำย
10.1 เชิงปริมำณ
10.1.1 คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน
10.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
10.2 เชิงคุณภำพ
10.2.1 เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง
10.2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน
11. ระยะเวลำดำเนินกำร วันพุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
12. ผู้รับผิดชอบ
นายอุดร ผิวคาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวอลิสลา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
14. ปฏิทินปฏิบัติงำน ( ระบุวัน เดือน ปีที่ชัดเจนเพื่อใช้ทาปฏิทินปฏิบัติงาน )
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วัน เดือน ปี
กิจกรรม
2 ธ.ค.2564 ประชุมวางแผน
3 ธ.ค.2564 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
4 ธ.ค.2564 1.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
12 ธ.ค.2564 2.สรุปรายงานการประเมินโครงการ
รวม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายอุดร ผิวคาสิงห์
1,595
1,595

หมายเหตุ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

15. งบประมำณ

ที่

กิจกรรม

งบบุคลากร

1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2 สรุป ประเมินผลตามโครงการ
16. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร
หน่วยงานในการจัดการศึกษา
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
3. ร้อยละผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณ
ตอบ
วัสดุ/
แทนใช้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุง ในงบฯ นอกงบฯ
สอย
1,000
595
1,595
-

วิธีกำรประเมิน
-การเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครอง
-สังเกตจากการเข้าร่วมประชุม
-สอบถาม/สัมภาษณ์
-สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
-แบบประเมินการ
ประชุมผู้ปกครอง
-แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
-บัญชีลงเวลาการเข้าร่วม
ประชุม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน
2. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นามาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง
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นักเรียน และการพัฒนาโรงเรียน
3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน
4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ………………………..…………….ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ……………………….………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอุดร ผิวคาสิงห์)
(นางอลิสลา สาวันดี)
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
……../………../……..
……../………../……..
ลงชื่อ………………………..………….ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ……………………….………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์)
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
……../………../……..
……../………../……..

ลงชื่อ………………………..…………ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
……../………../……..
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. แผนปฏิบัติกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่2 สอดคล้องกับกลยุทธโรงเรียนข้อที่1 ,4
 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ที่ .........................................
2. ชื่องำน/โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
กาหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการการ สร้าง
องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนหนุนให้บุคคลเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข และเพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ ขึ้นโดยเน้นการนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและเมตตาเป็นฐานการดาเนินชีวิต
โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนที่นาวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิมมา ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ชีวิตจริง และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 3
ประการ คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการดาเนินชีวิตทุกด้าน
สู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในการดาเนินชีวิต ซึ่งโลกยุคปัจจุบันนี้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปเพื่อการผลิตต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการทาลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปเป็นอันมาก ทาเกิดการเสียสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
ตามมามากมาย ดังนั้นการสร้างให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้อง
สร้างให้นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ และเล็งเห็นถึงความจาเป็น ที่ทาง
โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนได้มี
การพัฒนาด้านกาย ศีล จิต และปัญญาอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกขณะ ให้
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ชีวิตที่เป็นการศึกษาเป็นชีวิตที่เรียนรู้และพัฒนาไม่มีวันจบ เพื่อสนองเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่
ต้องการสืบต่อที่มีลักษณะแห่งบุคคลที่มีการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น เฉลียวฉลาด แกร่ง
กล้า อดทน เพียรพยายาม คิดเห็นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างร่มเย็น สันติสุข
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. เป้ำหมำย
5.1 ด้ำนปริมำณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 169 คน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรต่อผู้ อื่น กตัญญู
กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของ
สังคม
5.2 เชิงคุณภำพ
1 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ85
2 ผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณร้อยละ85
3 ผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างร้อยละ85
6. ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 2563 ถึง สิ้นสุดเดือน กันยายน 2564
7. พื้นที่ดำเนินงำน โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
8. วิธีดำเนินกำร
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอน
(วัน/เดือน/ปี)
(บำท)
(ระบุชื่อ)
ขั้นวำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
ตุลาคม 2563
นายธนพงษ์ สาเลิศ
1.ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3.วางแผนกิจกรรมในโครงการ
ขั้นดำเนินกำร (Do)
พฤษภาคม16, 302
นายธนพงษ์ สาเลิศ
กิกรรมที่ 1
กรกฎาคม 2564
กิจกรรมวันสาคัญอื่น
- ไหว้ครู
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- วันแม่แห่งชาติ
- อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
- วิสาขบูชา
- มาฆบูชา
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลำ
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. – ก.ย. 64

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)
นายธนพงษ์ สาเลิศ

ขั้นตรวจสอบ (Check)
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ขั้นรำยงำน (Action)
กันยายน 2564
นายธนพงษ์ สาเลิศ
รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของโครงการ
นาผลการประเมินปรับปรุงแก้ไข
9. เนื้อหำสำระ
10. งบประมำณในกำรดำเนินงำน 16, 302.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสองบาทถ้วน)
11. ผู้รับผิดชอบงำน/โครงกำร นายธนพงษ์ สาเลิศ
12. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/สนับสนุน องค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
13. กำรติดตำม/ประเมินผล/รำยงำน
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2 ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3 ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
15. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
ประสงค์ตามหลักสูตร
2. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ อื้ อ อาทรผู้ อื่ น และ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ร้อยละของผู้เรี ยนที่ย อมรับ ความคิ ดและ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนพงษ์ สาเลิศ )
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอุดร ผิวคาสิงห์)
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประภาพร ประเสริฐศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
..............................................................................................................................................................
ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมประชาธิปไตย
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1.1ข้อ1.2ข้อ 3
สนองกลยุทธ์
กลยุธท์ที่ 3
ผู้รับผิดชอบ
นายอุดร ผิวคาสิงห์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา 2564
1.หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควร
ที่จะนารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน ซึ่งจาก
ผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2564 นี้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3.เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
1.1 นักเรียน 169 คนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย
3.2 ด้ำนคุณภำพ
2.1 นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย
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2.2 นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนาประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา
5.สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
6.งบประมำณดำเนินกำร
1,500 บาท
7.ขั้นตอนดำเนินกำร / กิจกรรม
กิจกรรม / ขั้นตอน
ระยะเวลา
งบประมาณ(บาท)
1.การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
พฤษภาคม 2564
500
2. กิจกรรมหน้าเสาธง
ตลอดปี
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตลอดปี
1,000
4. กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน
ตลอดปี
8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม
3.นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายอุดร ผิวคาสิงห์)
( นายอุดร ผิวคาสิงห์ )
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกงบประมำณ 2564
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกำญจน์ อุปถัมภ์ ) อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 28
...................................................................................................................................................
โครงการ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ 4
สนองกลยุทธ์
ข้อ 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอลิสลา สาวันดี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2564
1.หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 ได้กาหนดไว้ว่าการศึกษาต้อง
เป็ น ไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษย์ ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนนาโปร่งประชา
สรรค์ ได้ดาเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายใน
ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อน
นักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
โรงเรี ย นนาโปร่ งประชาสรรค์ ได้ดาเนินงานในระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอและจากการประเมินโครงการพบว่าการดาเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอื่นๆได้ดี เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคม
และสติปัญญา จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทางสังคมที่ดี
งาม
4.เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพความเข้ า ใจ ความเห็ น อกเห็ น ใจอั น ดี ร ะหว่ า งครู นั ก เรี ย น และ
ผู้ปกครอง
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5.เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกัน
และหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เป้ำหมำย
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ จานวน 169 คน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และเหมาะสมตามความเป็นจริง
2. มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและง่ายต่อ
การนาไปใช้
3. ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2. มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น
3. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข
4. วิธีดำเนินกำร/ กิจกรรม
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 การประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3,000
นางอลิสลา
2 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ตลอดปี
นางอลิสลา
3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ครูทุกคน
4. การคัดกรองนักเรียน
มิถุนายน 2564
ครูทุกคน
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตลอดปี
ครูทุกคน
-การให้คาปรึกษา
6. การส่งเสริมนักเรียน
ตลอดปี
ครูทุกคน
- กิจกรรมดนตรี กีฬา ชุมนุม วิชาการ
ต่างๆ
7. การส่งต่อภายใน/ภายนอก
ตลอดปี
นางอลิสลา
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5. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหาในเวลาอันเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางอลิสลา สาวันดี)
(นายอุดร ผิวคาสิงห์)
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอนิรุทธ์ วรโยธา)
หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวานิช ทานะเวช)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)

